Przetwarzanie danych osobowych indywidualnych
przedsiêbiorców - nowe zasady

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do danych
osobowych przedsiêbiorców zawartych
w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia³alnoœci Gospodarczej, która
od 1 lipca 2011 r. zast¹pi³a ewidencjê
dzia³alnoœci gospodarczej, znajduj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych („UoODO”). Dotychczas
przepisy UoODO nie obowi¹zywa³y
wzglêdem danych indywidualnych
przedsiêbiorców - by³y wy³¹czone na
mocy przepisów wprowadzaj¹cych
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Poni¿ej przedstawiamy szereg konsekwencji
wynikaj¹cych ze zmiany przepisów.
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Obowi¹zek informacyjny
·
Zbieraj¹c dane osobowe indywidualnych
przedsiêbiorców – analogicznie jak przy osobach
fizycznych niebêd¹cych przedsiêbiorcami
– administrator danych jest zobowi¹zany
spe³niæ wzglêdem takich osób obowi¹zek
informacyjny, tj. udzieliæ informacji dotycz¹cych
nazwy i adresu swojej siedziby, celu
(i ewentualnie zakresu) zbierania danych,
potencjalnych odbiorców danych, prawa
dostêpu do treœci danych oraz ich poprawiania,
dobrowolnoœci b¹dŸ obowi¹zku (w³¹cznie
z jego podstaw¹ prawn¹) podania danych.
W przypadku pozyskiwania danych w sposób
poœredni (np. zakup bazy danych) obowi¹zek
ten ma jeszcze szerszy zakres.
Rejestracja zbioru
·

W zwi¹zku z brakiem przepisów przejœciowych,
od 1 stycznia 2012 r. podmioty, które s¹ administratorami danych osobowych przedsiêbiorców,
musz¹ niezw³ocznie wype³niæ wszystkie obowi¹zki
wynikaj¹ce z UoODO:
·
Obowi¹zek legalnoœci
Ka¿dy administrator posiadaj¹cy dane osobowe
przedsiêbiorców musi wykazaæ podstawê prawn¹
przetwarzania tych danych (art. 23 UODO
wymienia przypadki, w których przetwarzanie
danych jest dopuszczalne). Niedopuszczalne
jest swobodne pozyskiwanie i przetwarzanie
takich danych w dowolnych celach.
Za niedopuszczalne przetwarzanie danych
mo¿e groziæ nawet odpowiedzialnoœæ karna.

Administrator danych osobowych ma obowi¹zek
zarejestrowania zbioru danych przedsiêbiorców
w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Taki obowi¹zek istnieje,
chyba ¿e zachodzi jeden z wyj¹tków
przewidzianych w UoODO, np. dane osobowe
bêd¹ przetwarzane wy³¹cznie w celu wystawiania
faktury lub rachunku. Z niedope³nieniem tego
obowi¹zku mo¿e byæ zwi¹zana równie¿
odpowiedzialnoœæ karna.
Obowi¹zek bezpieczeñstwa
·
Administrator przetwarzaj¹cy dane osobowe
indywidualnych przedsiêbiorców zobowi¹zany
jest stosowaæ siê do wszystkich wymogów
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bezpieczeñstwa przewidzianych UoODO oraz
aktami wykonawczymi do UoODO, w tym
zastosowaæ œrodki techniczne i organizacyjne,
zapewniaj¹ce ochronê przetwarzanych danych
osobowych adekwatn¹ do zagro¿eñ.
M.in. powinien:
– prowadziæ obowi¹zkow¹ dokumentacjê
w postaci polityki bezpieczeñstwa ochrony
danych oraz instrukcji zarz¹dzania systemem
informatycznym, s³u¿¹cym do przetwarzania
danych osobowych
– nadaæ upowa¿nienia dla osób zatrudnionych
przy przetwarzaniu takich danych oraz
prowadziæ ewidencjê osób upowa¿nionych
do przetwarzania danych
– wyznaczyæ administratora bezpieczeñstwa
informacji oraz dope³niæ szeregu innych
zabezpieczeñ.
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Podsumowanie
Z pewnoœci¹ brak przepisów przejœciowych
niezbêdnych do wdro¿enia opisanych powy¿ej
zmian nie stwarza komfortu dla administratorów,
którzy przetwarzaj¹ dane indywidualnych
przedsiêbiorców. Jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem aktualnej sytuacji jest zaakceptowanie
stanowiska ustawodawcy i stosunkowo szybkie
wdro¿enie rozwi¹zañ technicznych, prawnych
i organizacyjnych, o których by³a mowa powy¿ej.
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