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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Andrzeja Kobiaka na 76. posiedzeniu 
Senatu w dniu 12 kwietnia 2019 r. będące prośbą o wskazanie obowiązków pracodawcy 
wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w kontekście przepisów RODO, 
przedstawiam co następuje.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ppk, nie tworzy nowych obowiązków dla 
pracodawców w kontekście przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)1, 
zwanego dalej również RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych stosowane jest już od 25 
maja 2018 r. i ze względu na swój charakter prawny stosowane jest bezpośrednio i ma bezpośredni 
skutek prawny.

W związku z powyższym wskazać należy, że podstawowymi, wynikającymi z RODO, 
obowiązkami ciążącymi na administratorze danych – pracodawcy, warunkującymi legalność ich 
przetwarzania, są:
1) legitymowanie się jedną spośród wskazanych w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lub art. 10 

przesłanek legalizujących przetwarzanie danych w zależności od kategorii przetwarzanych 
danych;

2) spełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO;

1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2.
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3) zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób 
przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności 
i przejrzystości, art. 5 ust. 1 lit. a RODO), zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada 
ograniczenia celu, art. 5 ust. 1 lit. b RODO), adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co 
niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych, art. 5 ust. 1 lit. c 
RODO), prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane i sprostowane (zasada prawidłowości, art. 
5 ust. 1 lit. d RODO), przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której 
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania, art. 5 ust. 1 lit. e RODO), przetwarzane 
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych (zasada integralności i poufności, art. 5 ust. 1 lit. f RODO);

4) przestrzeganie i wykazywanie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych (zasada 
rozliczalności, art. 5 ust. 2 RODO);

5) zapewnianie osobom, których dane osobowe dotyczą ich praw wynikających z przepisów od art. 
15 do 22 RODO tj. prawa dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, 
obowiązek powiadamiania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego aby nie 
podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu;

6) uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (w przypadku systemów 
teleinformatycznych oznacza to wbudowanie ochrony prywatności zarówno w architekturę 
systemu, jak i w procesy biznesowe, które system obsługuje – np. poprzez jak najszybszą 
pseudonimizację danych czy też umożliwienie osobie, której dane dotyczą, monitorowania 
przetwarzania danych) oraz domyślna ochrona danych (uwzględnienia jak najdalej posuniętych 
zabezpieczeń prywatności w ustawieniach początkowych każdego systemu, bez konieczności 
jakiejkolwiek aktywności osób, których dane dotyczą w momencie przyłączenia się do danego 
systemu) wynikające z art. 25 RODO;

7) rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych wynikające z art. 30 RODO (w celu 
ułatwienia realizacji tego zadania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował 
szablony rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności wraz z przykładami ich 
uzupełnienia oraz wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji tego obowiązku dostępne pod 
linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/123/214);

8) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i zawiadamianie 
osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych wynikające z art. 33 i 34 
RODO (wskazówki dla administratorów i inspektorów ochrony danych wyjaśniające ta kwestię 
zawarte zostały w materiale przygotowanym przez Prezesa UODO dostępnym pod linkiem: 
https://uodo.gov.pl/pl/134/1029); 

9) dokonywanie przez rozpoczęciem przetwarzania oceny skutków planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO, która powinna 
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obejmować przede wszystkim planowane operacje i cele przetwarzania, zabezpieczenia 
i mechanizmy mające minimalizować ryzyko, opisywać przetwarzanie danych, ocenę jego 
niezbędności i proporcjonalności oraz pomóc we właściwym zarządzaniu ryzykami 
wynikającymi z przetwarzania danych (również i w tej kwestii Prezes UODO zamieścił na 
swojej stronie internetowej pomocne materiały, które dostępne są pod linkami: 
https://uodo.gov.pl/pl/123 i https://uodo.gov.pl/pl/123/208, a pod linkiem: 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1094 dostępny jest również wykaz operacji przetwarzania 
wymagających oceny skutków dla ochrony danych);

10) wyznaczanie inspektora ochrony danych w sytuacjach wskazanych w art. 37 ust. 1 lit. a – c 
RODO i zapewnienie właściwego wykonywania przez niego zadań zgodnie z art. 38 i następne 
RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest to akt prawa formułujący zasady 
dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przedmiotem regulacji ustawy o ppk są 
natomiast zasady m.in. gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania 
umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK. 
Czynności te wiążą się bezpośrednio z przetwarzaniem danych (np. przekazywanie danych 
pracowników do instytucji finansowych prowadzących PPK w celu zrealizowania obowiązku 
gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych), jednakże ustawa o ppk nie formułuje 
przy tym innych obowiązków w odniesieniu do przetwarzania i ochrony danych pracowników, niż te 
wskazane w RODO.

Na marginesie warto wspomnieć, że Projektodawca – w ramach oceny skutków regulacji 
dołączonej do projektu ustawy o ppk – nie dokonał oceny skutków planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO. Tym bardziej zatem  
pracodawcy w ramach przetwarzania danych osobowych swoich pracowników w celu realizacji 
postanowień ustawy o ppk powinni rozważyć przeprowadzenie takiej oceny przed rozpoczęciem 
procesu przetwarzania. 

Na zakończenie pragnę wskazać, że wiele informacji na temat zasad przetwarzania danych 
osobowych, treść obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a także wskazówki, co do ich 
stosowania w praktyce, znajduje się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych www.uodo.gov.pl.

Z poważaniem,

             Prezes Urzędu
                                                                                                            Ochrony Danych Osobowych

              Jan Nowak
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