
Przepisy RODO nakładają na administratora 
obowiązek określenia i wdrożenia odpo-
wiednich środków technicznych i orga-
nizacyjnych tak, aby zapewnić należyty 
stopień bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych osobowych.

W aktualnie obowiązujących przepisach 
prawa na próżno szukać jednoznacznych 
wytycznych dotyczących środków, któ-
rych wdrożenie zapewni administratorowi 
zgodność z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Takie rozwiązanie1 funkcjo-
nowało w Polsce do 25 maja 2018 r., kiedy 

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

to w życie weszła aktualnie obowiązująca 
ustawa o ochronie danych osobowych z 10 
maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

W miejsce sztywno określonych środków 
bezpieczeństwa, aktualnie administrato-
rzy muszą samodzielnie określić zagroże-
nia związane z dokonywaniem przez nich 
przetwarzania danych osobowych oraz 
wdrożyć taki system bezpieczeństwa, który 
będzie adekwatny do zidentyfikowanego 
ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych.

Instrumentem pozwalającym administra-
torowi na weryfikację czy planowany rodzaj 
przetwarzania danych osobowych będzie 
następował zgodnie z przepisami RODO 
jest ocena skutków dla ochrony danych 
osobowych, o której mowa w art. 35 RODO.
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GPS, dane biometryczne, 
monitoring poczty mailowej – 
kiedy trzeba przeprowadzić ocenę 
skutków przetwarzania dla ochrony 
danych osobowych?

Zgodnie z art. 35 RODO w określonych przypadkach administrator danych osobowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. wcześniej konieczne jest jednak 
przeprowadzenie oceny, czy dany rodzaj przetwarzania, który zamierza podjąć administrator będzie 
mógł z dużym prawdopodobieństwem powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. To, jakie kryteria zostaną zastosowane przy przeprowadzaniu ww. oceny zależy wyłącznie 
od administratora. Niniejszy artykuł przybliża mające kluczowe znaczenie w tym zakresie wytyczne 
Grupy Roboczej art. 29 (wP 248) oraz wykaz operacji przetwarzania danych osobowych wymagających 
przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony przedstawiony przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w dniu 17 czerwca 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
przeprowadzenia oceny ryzyka dla ochrony danych przy prowadzeniu monitoringu GPS i monitoringu 
poczty elektronicznej oraz przy przetwarzaniu danych biometrycznych pracowników.



str. 59GPS, DANE BIOMETRyCZNE, MONITORING POCZTy MAILOwEJ...

Ocena czy konkretny rodzaj przetwarzania związany jest 
z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz 
określenie wysokości tego ryzyka powinny nastąpić jeszcze 
przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z tzw. zasadą privacy by design (art. 25 ust. 1 RODO).

W art. 35 ust. 1 RODO mamy do czynienia z 2 powiązanymi 
ze sobą instrumentami:

1. Oceną ryzyka dla ochrony danych, oraz
2. Oceną skutków dla ochrony danych.

Ocena ryzyka dla ochrony danych powinna być przeprowa-
dzona dla każdego z planowanych rodzajów przetwarzania. Jej 
sensem jest określenie czy podjęcie się przez administratora 
konkretnej czynności przetwarzania danych osobowych nie 
spowoduje nieakceptowalnego ryzyka naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych.

W przypadku gdy ocena ryzyka wykaże, że dany rodzaj prze-
twarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować 
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
wówczas administrator będzie musiał dokonać pełnej oceny 
skutków dla ochrony danych oraz zidentyfikować środki 
planowane w celu zmniejszenia tego ryzyka (np. szyfrowanie 
kanałów komunikacji czy wprowadzanie pseudonimizacji 
przetwarzanych danych osobowych).

Nie zawsze jednak administratorzy będą musieli kolejno 
przechodzić etap przeprowadzania oceny ryzyka i następ-
nie oceny skutków dla ochrony danych. Zgodnie z art. 35 
ust. 4 RODO, krajowe organy nadzorcze (w Polsce: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ustanawiają i po-
dają do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji 
przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny 
skutków dla ochrony danych osobowych. Krajowe organy 
nadzorcze, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy 
mogą „wyręczyć” administratorów wskazując które rodzaje 
operacji przetwarzania danych osobowych wymagają od razu 
przeprowadzenia pełnej oceny skutków dla ochrony danych.

PUODO opublikował po raz pierwszy wykaz rodzajów opera-
cji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny 
skutków przetwarzania dla ich ochrony w dniu 17 sierpnia 
2018 r.2 Po jego przekazaniu do weryfikacji Europejskiej Ra-
dzie Ochrony Danych oraz uwzględnieniu przedstawionych 
uwag3 ostateczna wersja wykazu została przedstawiona 
w dniu 17 czerwca 2019 r4.

Zgodnie z uwagami poczynionymi przez Europejską Radę 
Ochrony Danych, przedstawiony przez PUODO wykaz uzu-

2) http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/
3) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-

-art-64/opinion-poland-sas-dpia-list_en
4) http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/666

pełnia i konkretyzuje wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (WP 
248) „Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych 
oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodo-
wać wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679”5.

Dokumentem „bazowym” do analizy wytycznych PUODO 
jest więc wyżej wskazana opinia Grupy Roboczej art. 29 i to 
od jej interpretacji należy rozpocząć dalsze rozważania.

wyTyCZNE DOTyCZąCE OCENy SKUTKów 
DLA OChRONy DANyCh ORAZ 

POMAGAJąCE USTALIć, CZy PRZETwARZANIE 
„MOżE POwODOwAć wySOKIE RyZyKO” DO 
CELów ROZPORZąDZENIA 2016/679 (wP 248)

Zgodnie ze stanowiskiem Grupy Roboczej art. 29:

„Ocena skutków dla ochrony danych jest procesem 
pozwalającym opisać przetwarzanie oraz ocenić jego 
konieczność i proporcjonalność, a także mającym wspo-
móc zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych wynikającym z przetwarzania danych 
osobowych poprzez ocenę ryzyka i określenie środków 
pozwalającym zaradzić tym czynnikom ryzyka.”

Dodatkowo, wytyczne „mają na celu przede wszystkim wyja-
śnienie pojęcia „może powodować wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych (art. 35 ust. 1 RODO)”.

W swoich wytycznych Grupa Robocza art. 29 posługuje się 
pojęciem „kryteriów”, które mogą być przypisane konkretnym 
czynnościom przetwarzania danych osobowych.

Im więcej kryteriów „spełni” dana czynność, tym bardziej 
prawdopodobne, że konieczne będzie przeprowadzenie 
pełnej oceny skutków dla ochrony danych.

W dalszym ciągu to administrator będzie podmiotem od-
powiedzialnym za weryfikację czy przeprowadzenie pełnej 
oceny skutków dla ochrony danych będzie obowiązkowe. 
„W przypadkach, w których nie jest jasne czy wymagane jest 
przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, Grupa 
Robocza art. 29 zaleca jednak przeprowadzenie takiej oceny”.

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, dla określenia 
czy dana operacja przetwarzania wymaga przeprowadzenia 
oceny skutków dla ochrony danych ze względu na jej nieod-
łączne wysokie ryzyko należy wziąć pod uwagę 9 kryteriów:

1. Czy skutkiem realizacji danej czynności przetwa-
rzania jest ocena lub punktacja, w tym profilowanie 
lub prognozowanie zachowania podmiotu danych, 
w szczególności na podstawie „aspektów dotyczących 

5) https://uodo.gov.pl/pl/file/17
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efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobi-
stych preferencji lub zainteresować, wiarygodności lub 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, 
której dane dotyczą”.

2. Czy w ramach czynności przetwarzania dochodzi 
do automatycznego podejmowania decyzji o skutku 
prawnym lub podobnie znaczącym skutku.

3. Czy dochodzi do systematycznego monitorowania 
podmiotów danych, t.j. czy ma miejsce przetwarzanie 
danych osobowych dokonywane w celu obserwacji, 
monitorowania lub kontrolowania osób, których dane 
dotyczą.

4. Czy ma miejsce przetwarzanie danych wrażliwych lub 
danych o charakterze wysoce osobistym. Kategoria 
ta obejmuje nie tylko dane osobowe, o których mowa 
w art. 9 i 10 RODO, ale również te dane osobowe, których 
przetwarzania zwiększa potencjalne ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych. W szczególności mowa 
tu o danych osobowych:
a. „powiązanych z gospodarstwem domowym i dzia-

łalnością prywatną”,
b. „wpływających na wykonywanie prawa podsta-

wowego”,
c. „których naruszenie ma wyraźmy wpływ na codzien-

ne życie osób, których dane dotyczą”,
5. Czy przetwarza się dane osobowe na dużą skalę. Należy 

wskazać, że Grupa Robocza art. 29 w wytycznych doty-
czących inspektora ochrony danych (WP 243) wskazała 
jedynie przesłanki, którymi należy się kierować przy 
określaniu czy mamy do czynienia z przetwarzaniem 
danych na dużą skalę. I tak pod uwagę jest brana:
a. liczba osób, których dane dotyczą- wyrażona jako 

konkretna wartość albo jako odsetek populacji od-
niesienia,

b. ilość danych lub zakres poszczególnych przetwa-
rzanych pozycji danych,

c. czas trwania lub trwałość czynności przetwarzania 
danych,

d. zakres geograficzny czynności przetwarzania,
6. Czy ma miejsce dopasowywanie lub łączenie zbiorów 

danych, w szczególności w sposób wykraczający poza 
uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą,

7. Czy przetwarzane są dane osobowe osób wymagających 
szczególnej opieki. Z punktu widzenia niniejszego 
artykułu szczególne znaczenie ma fakt, że do kategorii 
osób, które w opinii Grupy Roboczej art. 29 wymagają 
szczególnej opieki znajduję się pracownicy. Kwalifikacja 
ta została poczyniona w związku z domniemaniem, że 
pomiędzy pracownikami a pracodawcą zachodzi brak 
„równowagi sił”, przejawiający się w szczególności 
utrudnieniami z realizacją praw podmiotów danych, 
o których mowa w rozdziale III RODO.

8. Czy dochodzi do innowacyjnego wykorzystanie lub 
stosowania nowych rozwiązań technologicznych lub 
organizacyjnych. Wykorzystanie wspomnianych spo-

sobów przetwarzania danych osobowych może pro-
wadzić do zastosowania nowych form gromadzenia 
i wykorzystania danych, co potencjalnie może stwarzać 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

9. Czy realizacja konkretnej czynności przetwarzania może 
wiązać się z uniemożliwieniem osobom, których dane 
dotyczą wykonywania prawa lub korzystania z usługi 
lub umowy. W szczególności kryterium to dotyczy czyn-
ności przetwarzania realizowanych przed zawarciem 
lub rozpoczęciem wykonywania konkretnej umowy, 
np. ocena zdolności kredytowej przez banki lub ocena 
ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczycieli.

Wskazanie wyżej wymienionych kryteriów nie ma jedynie 
charakteru ilustracyjnego czy czysto naukowego.

Sama Grupa Robocza art. 29 wskazała, że administratorzy 
powinni stosować kryteria określone w wytycznych WP 
248 w celu ustalenia, czy należy dokonać oceny skutków 
dla ochrony danych.

KOMUNIKAT PREZESA URZęDU OChRONy 
DANyCh OSOBOwyCh Z DNIA 17 CZERwCA 

2019 R. w SPRAwIE wyKAZU RODZAJów 
OPERACJI PRZETwARZANIA DANyCh 
OSOBOwyCh wyMAGAJąCyCh OCENy 
SKUTKów DLA ICh OChRONy

Opracowany przez PUODO i opublikowany 17 czerwca 
2019 r. „poprawiony” wykaz operacji przetwarzania danych 
osobowych wymagających przeprowadzenia oceny skutków 
przetwarzania dla ich ochrony powiela systematykę przyjętą 
wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (WP 248).

Zgodnie z uwagami poczynionymi przez Europejską Radę 
Ochrony Danych Osobowych w dniu 25 września 2018 r. 
w opinii 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego 
przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów 
operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania 
oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)6, 
w wykazie znalazło się stwierdzenie, iż został on opracowany 
w oparciu o wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (WP 248) oraz 
że jedynie uzupełnia on i konkretyzuje te wytyczne.

W ww. wykazie wskazano 12 kryteriów, których spełnienie 
przez analizowaną czynność przetwarzania danych będzie 
przesądzało o zwiększeniu prawdopodobieństwa wystąpienia 
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów 
danych i w efekcie będzie skutkowało powstaniem obowiąz-
ku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. 
W przeważającej większości powielają one kryteria wskazane 
w wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (WP 248).

6) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-
-art-64/opinion-poland-sas-dpia-list_en
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Dla wszystkich 12 wskazanych w wykazie kryteriów, Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych doprecyzował 
potencjalne obszary ich wystąpienia oraz konkretne przy-
kłady operacji przetwarzania wraz z danymi które będą one 
obejmowały oraz okolicznościami, w których może nastąpić 
wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

MONITORING GPS
Możliwość prowadzenia przez pracodawcę monitoringu 

GPS, np. w posiadanej flocie samochodów wynika z art. 223 

§ 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 1040).

Ta forma monitoringu jest dopuszczalna, jeżeli będzie on 
niezbędny do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej 
pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użyt-
kowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. 
Do monitoringu GPS będzie stosowało się odpowiednio 
przepisy dotyczące monitoringu poczty elektronicznej 
pracownika.

Kryterium: Przetwarzanie danych lokalizacyjnych.

Obszar zastosowania:
Przetwarzanie danych lokalizacyjnych pracowników w ramach stosowania monitoringu 
GPS pojazdów służbowych lub monitorowanie danych dot. danych stacji, do której logował 
się telefon służbowy pracownika.

Operacje, w których może wystąpić 
wysokie ryzyko naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych:

Przetwarzanie wykorzystujące śledzenie lokalizacji osoby fizycznej (wliczając sieci komu-
nikacyjne i usługi komunikacyjne, wskazujące geograficzną pozycję telekomunikacyjnych 
terminali i urządzeń użytkownika publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej).

W opinii 5/2018 z 25 września 2018 r. w sprawie projektu 
wykazu sporządzonego przez właściwe niemieckie organy 
nadzorcze dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania 
podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla 
ochrony danych (art. 35 ust. 4 rozporządzenia 2016/679)7 
Europejska Rada Ochrony Danych stwierdziła, że przetwa-
rzanie danych osobowych dotyczących lokalizacji samo 
w sobie nie musi stanowić wysokiego ryzyka. Dopiero takie 
przetwarzanie w połączeniu z co najmniej jednym innym 
kryterium będzie wymagało dokonania oceny skutków dla 
ochrony danych.

DANE BIOMETRyCZNE
Zgodnie z art. 221b § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040) pracodawca może 
przetwarzać dane biometryczne pracowników w sytuacji, 
gdy będzie to niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do 
szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może 
narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń 
wymagających szczególnej ochrony.

Kryterium:
Przetwarzanie danych biometrycznych wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej bądź 
w celu kontroli dostępu.

Obszar zastosowania:
Weryfikacja tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu, systemy monitoringu wejść 
do określonych pomieszczeń.

Operacje, w których może wystąpić 
wysokie ryzyko naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych:

Wejścia do określonych obszarów lub pomieszczeń.

7) http://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-
-art-64/opinion-germany-sas-dpia-list_en

W opinii 5/2018 z 25 września 2018 r., Europejska Rada 
Ochrony Danych stwierdziła, że przetwarzanie danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania 
osoby fizycznej dopiero w połączeniu z co najmniej jednym 
innym kryterium będzie wymagało przeprowadzenia oceny 
skutków dla ochrony danych.

W opinii 13/2019 z 10 lipca 2019 r. w sprawie projektu wykazu 
sporządzonego przez właściwe francuskie organy nadzorcze 
dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania wyłączonych 
z  wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych 
(art. 35 ust. 5 RODO)8 Europejska Rada Ochrony Danych 
wskazała, że zwolnione z wymogu przeprowadzania oceny 
skutków dla ochrony danych są wyłącznie takie operacje 
przetwarzania danych osobowych, które nie dotyczą prze-
twarzania danych wrażliwych (‘sensitive data’) oraz danych 
o szczególnie osobistym charakterze (‘highly personal nature’). 
Przetwarzanie danych biometrycznych nie mieści się zatem 
w zakresie wskazanego przez Europejską Radę Ochrony 
Danych wyłączenia.

8) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-
-art-64/opinion-132019-draft-list-competent-supervisory_en
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W opinii 11/2019 z 10 lipca 2019 r. w sprawie projektu wykazu 
sporządzonego przez właściwe czeskie organy nadzorcze 
dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania wyłączonych 
z  wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych 
(art. 35 ust. 5 RODO9, Europejska Rada Ochrony Danych po-
twierdziła, że w przypadku prowadzenia nagrań video przy 
wykorzystaniu kamery zainstalowanej w samochodzie, która 
nagrywa niezbędny obszar z przodu i z tyłu pojazdu w celu 
zabezpieczenia materiału dowodowego na okoliczność zajścia 
wypadku samochodowego może dojść do przetwarzania 
danych osobowych, które będzie rodziło wysokie ryzyko dla 
praw i wolności podmiotów danych. Tożsamy argument będzie 
miał zastosowanie w przypadku prowadzenia monitoringu 
GPS. Wydaje się zatem, że w szczególnych okolicznościach 
już samo spełnienie kryterium zbierania danych o aktualnej 
lokalizacji, w której znajdują się pracownicy będzie mogło wy-
magać przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

MONITORING POCZTy MAILOwEJ
Możliwość prowadzenia przez pracodawcę monito-

ringu poczty elektronicznej pracowników wynika z art. 223 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 1040).

Ta forma monitoringu jest dopuszczalna, jeżeli będzie on 
niezbędny do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej 
pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania 
udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

W opinii 5/2018 z 25 września 2018 r. Europejska Rada Ochrony 
Danych zwróciła uwagę na szczególne przesłanki związane 
z prowadzeniem systemu monitoringu, który będzie wymagał 
przeprowadzenia obowiązkowej oceny skutków dla ochrony 
danych. Monitoring taki musi łącznie spełnić 2 przesłanki:

1. musi obejmować pracowników, którzy w świetle opinii 
Grupy Roboczej art. 29 (WP 248) spełniają kryterium 
osób wymagających szczególnej opieki, oraz

2. ma spełniać kryterium „systematycznego monitoro-
wania”, o którym mowa w wytycznych Grupy Roboczej 
art. 29 (WP 243).

9) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-112019-
draft-list-competent-supervisory-authority-czech_en

Wyrażenie „systematyczne” powinno być rozumiane jako:

3. przeprowadzane w ramach określonego systemu;
4. wcześniej zaplanowane, zorganizowane lub mające 

metodyczny charakter;
5. odbywające się w ramach ogólnego planu gromadzenia 

danych;
6. realizowane jako część strategii.

Stanowisko zawarte w opinii 5/2018 z 25 września 2018r. zostało 
podtrzymane przez Europejską Radę Ochrony Danych również 
w opinii 7/2019 z 12 marca 2019r. w sprawie projektu wykazu 
sporządzonego przez właściwe islandzkie organy nadzorcze 
dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających 
wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych 
(art. 35 ust. 4 RODO)10, w którym Rada stwierdza prawidłowość 
włączenia do wykazu czynności przetwarzania polegającej 
na „przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem 
środków systematycznego monitorowania pracowników” 
(‘processing of personal data involving measures for systematic 
monitoring of employee activities’).

10) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-
-art-64/opinion-72019-draft-list-competent-supervisory_en

Kryterium:

Systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie wykorzystujące 
elementy rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, które znajdują się w monitorowa-
nej przestrzeni. Z kryterium tego wyłączone są systemy monitoringu wizyjnego, w których 
obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów 
naruszenia prawa.

Obszar zastosowania: Zakłady pracy (monitoring systemów informatycznych poczty elektronicznej).

Operacje, w których może wystąpić 
wysokie ryzyko naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych:

Systemy monitorowania przepływu informacji w narzędziach wykorzystywanych przez 
pracowników (poczta elektroniczna, Internet).
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PRZETwARZANIE DANyCh OSOBOwyCh 
PRACOwNIKów

Biorąc pod uwagę zastrzeżenie, iż co do zasady dopiero 
przetwarzanie spełniające przynajmniej 2 kryteria spośród 
tych wskazanych w opublikowanym wykazie będzie wyma-
gało przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, 
w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników 
bezwzględnie należy pamiętać o tym, iż zgodnie z wytyczny-
mi Grupy Roboczej art. 29 (WP 248), przetwarzanie danych 
osobowych pracowników, jako osób wymagających szcze-
gólnej opieki, których dane dotyczą samo w sobie stanowi 
jedno z kryteriów które są brane pod uwagę przy określaniu 
konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony 
danych osobowych.

Wprawdzie ani Grupa Robocza art. 29, ani PUODO nie 
przesądzili jednoznacznie, iż czynności przetwarzania 
spełniające 2 i więcej spośród wskazanych wyżej kryteriów 
będą wymagały obowiązkowego przeprowadzenia oceny 
skutków dla ochrony danych osobowych („Im więcej kryteriów 
spełnia przetwarzanie, tym bardziej prawdopodobne jest 
wystąpienie wysokiego naruszenia praw lub wolności pod-
miotów danych”; „w niektórych przypadkach administrator 
danych może jednak uznać, że przetwarzanie spełniające 
tylko jedno z niżej wymienionych kryteriów będzie wyma-
gało przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych”), 
jednak wydaje się, że w sytuacji, w której dane przetwarza-
nie będzie jednak spełniało wskazany próg 2 kryteriów, to 
administrator w szczególny sposób będzie musiał wykazać 
powody, dla których potencjalnie zaniechał przeprowadzenia 
oceny skutków dla ochrony danych.

PODSUMOwANIE
Analiza wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (WP 248) 

w połączeniu z komunikatem Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wy-

kazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych 
wymagających oceny skutków dla ich ochrony daje nam 
obraz sytuacji, w której pracodawca zamierzający dokonać 
jakiejkolwiek czynności przetwarzania danych osobowych 
obejmującej dane osobowe swoich pracowników oraz spełnia-
jącej przynajmniej 1 dodatkowe kryterium wskazane w ww. 
dokumentach musiałby przeprowadzić ocenę skutków dla 
ochrony danych. Wniosek ten wynika z przypisania pracow-
nikom statusu osób wymagających szczególnej opieki przez 
Grupę Roboczą art. 29 w wytycznych WP 248.

W sytuacji opisanej powyżej automatyczne przeprowadzanie 
oceny ryzyka jest jednak podejściem zbyt daleko idącym, 
które w nieuzasadniony sposób nakazuje szczególne trakto-
wanie danych osobowych pracowników wyłącznie z uwagi 
na fakt, że osoby, które dane dotyczą pozostają w stosunku 
zatrudnienia.

Pracodawcy powinni w sposób wszechstronny i dokładny 
ocenić charakter podejmowanych czynności przetwarzania 
danych osobowych swoich pracowników i ocenić koniecz-
ność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych 
z uwagi na spełnienie pozostałych kryteriów, o których mowa 
w wytycznych Grupy Roboczej art. 29 WP 248. Posiadanie 
statusu pracownika nie powinno być uznawane za główny 
czynnik przesądzający o tym, czy w danych okolicznościach 
przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych jest 
obowiązkowe zgodnie z art. 35 RODO.

Za każdym razem w przypadku braku przeprowadzenia 
przez pracodawcę uprzedniej oceny skutków dla ochrony 
danych, zgodnie z zasadą rozliczalności określoną w art. 
5 ust. 2 RODO będzie on zobowiązany do wyczerpującego 
wskazania uzasadnienia i prawidłowości dla swojej decyzji 
pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów RODO, zgodnie z art. 83 ust. 4 lit a) RODO.

GPS, DANE BIOMETRyCZNE, MONITORING POCZTy MAILOwEJ...


