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OGŁOSZENIE 
 
 
 

Dotyczy: WAŻNA ZMIANA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
25 maja 2018 r. zmienia się sposób ochrony danych osobowych. Od tej daty organizacje 
pozarządowe i inne podmioty będą stosować: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 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, (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 
Rewolucja w przepisach następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia dyrektywy 
95/46/WE, będącej "matką" obecnych przepisów w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy 
wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła zasada rozliczalności i obowiązek 
dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 
Organizacja pozarządowa, która chce przetwarzać dane osobowe (np. dane swoich 
darczyńców, wolontariuszy, pracowników), musi mieć tzw. przesłankę legalizacyjną – czyli 
spełniać określone warunki. RODO wskazuje 6 przesłanek – warunków.  
W związku z powyższym wszystkie organizacje pozarządowe muszą sprawdzić w przepisach, 
co należy zmienić lub zrobić w swojej organizacji, aby dostosować się do nowych regulacji.  
Poniżej link do strony internetowej z rozporządzeniem: 
https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl,. 
Po zapoznaniu się z rozporządzeniem należy, w oparciu o poniższe zagadnienia, 
przedyskutować i ustalić wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych: 

 co to są dane osobowe i dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące 
wyroków skazujących i naruszeń prawa 

 kto w organizacji będzie zajmował się ochroną danych 
 jaki urząd będzie pilnował przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
 administratorzy, współadministratorzy i podmioty przetwarzające dane – różne role  

i związane z nimi obowiązki 
 zgoda, uzasadniony interes i inne podstawy przetwarzania danych 
 obowiązki informacyjne (kiedy, kogo i o czym informować?) 
 powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 prawa osób, których dane dotyczą 
 jakie są przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych (jest ich 6, w tym 

zgoda) 
 kiedy uchyla się zakaz przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii oraz 

danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa 
 czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jakie są warunki wyrażenia 

takiej zgody 
 jak należy pozyskiwać zgody od małoletnich. 
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