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Rozporz dzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Aspekty organizacyjno informatyczne
w ma ych i rednich przedsi biorstwach

 
 
Kody JEL: K00, K22, L38 
S owa kluczowe: RODO, GDPR, ochrona danych osobowych, system informatyczny zarz dzania 
Streszczenie. W artykule poruszono podstawowe aspekty wdro enia RODO w ma ych i rednich 
przedsi biorstwach. Du e podmioty posiadaj  zazwyczaj rozbudowane dzia y prawne i IT, które 
w profesjonalny sposób dostosuj  organizacj  do nadchodz cych zmian. W mniejszych organiza-
cjach RODO budzi niepokój i niepewno . Punktem wyj cia w artykule s  zmiany, jakie wchodz  
w ycie 25 maja 2018 roku. W dalszej kolejno ci wskazano wymagania dla systemów informa-
tycznych pod k tem ochrony danych osobowych. Trzecia cz  artyku u wskazuje na potencjalne 
rozwi zania, które s  stosowane w tym zakresie.  
 
 
Wprowadzenie

 25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporz dzenie o Ochronie Danych Osobo-
wych, okre lane skrótem RODO. Rozporz dzenie to zmienia istniej c  dotychczas 
ustaw  o ochronie danych osobowych. Przeobra enia wynikaj ce z RODO s  przez 
niektórych okre lane jako najwi ksze zmiany w prawie po 1989 roku. Nadchodz ce 
zmiany budz  niepokój w ród przedsi biorców, instytucji rz dowych i samorz dowych, 
szkó , placówek s u by zdrowia oraz innych podmiotów przetwarzaj cych dane osobo-
we. Niepokój i niepewno  s  wykorzystywane przez firmy szkoleniowe, które organi-
zuj  wiele konferencji i warsztatów po wi conych temu tematowi. Poruszana tematyka 
jest aktualna i wa na. Jednak e wi kszo  z organizowanych szkole  dotyczy raczej 
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warstwy organizacyjnej i prawnej, natomiast warstwa informatyczna nie jest dostatecz-
nie eksplorowana.  
 Celem artyku u jest zaprezentowanie podstawowych aspektów organizacyjnych  
i informatycznych, wynikaj cych z wdro enia RODO. Uwaga w szczególno ci zostanie 
skupiona na ma ych i rednich przedsi biorstwach, gdy  te podmioty maj  najwi ksze 
problemy, wynikaj ce z dostosowania systemów informatycznych do nowych wymo-
gów. Du e firmy posiadaj  zazwyczaj rozbudowane dzia y prawne oraz mened erów 
IT, którzy w profesjonalny sposób zaadoptuj  zmiany w prawie w obszarze informatyki. 
Przedsi biorstwa ma e i rednie cz sto nie s  wiadome, czy RODO ich dotyczy, jakie 
kroki powinny podj  w warstwie organizacyjnej i informatycznej w tym aspekcie. 
 Rozwa ania zawarte w artykule bazuj  na tek cie rozporz dzenia, projekcie usta-
wy o ochronie danych osobowych oraz komentarzach i interpretacjach ekspertów. Po-
nadto wykorzystano wiedz  i do wiadczenie zdobyte w projektach zwi zanych z mo-
dernizacj  i konstrukcj  systemów informatycznych przedsi biorstw pod k tem RODO. 
 
 
1. Co zmienia RODO?

 Jeszcze przez kilka miesi cy w polskim prawie obowi zuje ustawa z 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Ustawa, 1997). Ustawa ta jest implementacj  
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (Dyrektywa, 1995). Zawie-
ra definicje podstawowych terminów odnosz cych si  do dziedziny danych osobowych, 
ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania i udost pniania danych osobo-
wych. Okre la zasady i warunki zgodno ci przetwarzania danych osobowych z prawem 
oraz prawa osób, których dane dotycz . Obecnie polski i europejski system prawny jest 
w trakcie reformy danych osobowych. Reforma ta ma na celu ujednolicenie stopnia 
ochrony danych we wszystkich pa stwach cz onkowskich UE, umo liwienie swobod-
nego przep ywu danych osobowych w ramach Unii Europejskiej oraz zapewnienie 
przejrzysto ci przepisów. Ponadto obowi zuj ca dyrektywa oraz ustawa maj  ju  ponad 
20 lat. Ich twórcy i ustawodawcy nie byli w stanie przewidzie  daleko id cego rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, powstawania nowych us ug internetowych 
(Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0), pojawiania si  nowych produktów telekomunikacyjnych 
(w postaci innowacji produktowych czy procesowych – Budziewicz-Gu lecka, 2009,  
s. 520) oraz ci gle wzrastaj cej roli zasobów informacyjnych, w tym danych osobo-
wych, w organizacjach wszelkiego typu – przedsi biorstwach komercyjnych, urz dach, 
szko ach itp. Internet stanowi si  nap dow  nowej gospodarki, stwarzaj c wiel szans, 
ale i zagro e , zw aszcza w kontek cie danych osobowych, które to powinny by  obj te 
szczególn  ochron  (Drab-Kurowska, 2013, s. 509).  
 Zmiana przepisów nie jest wi c nag  rewolucj , lecz odpowiedzi  na ci gle 
zmieniaj ce si  warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, spo ecznej itp. 
 Nowe Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarza-
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niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) – okre lane 
skrótem RODO – b dzie mia o zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku. Do tego czasu 
ka de z pa stw cz onkowskich zobowi zane jest do zapewnienia jego skutecznego 
stosowania w swoim porz dku prawnym poprzez przyj cie w a ciwych przepisów we-
wn trznych. W ramach realizacji tej kompetencji Minister Cyfryzacji przygotowa  pro-
jekt nowej ustawy (Ustawa, 2017) o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepi-
sach sektorowych. Podj te dzia ania legislacyjne, zgodnie z zasadami prawa Unii Euro-
pejskiej, opiera y si  na za o eniu, e nowa ustawa o ochronie danych osobowych b -
dzie zawiera a wy cznie przepisy, które zosta y przez prawodawc  unijnego wprost 
przekazane do uregulowania w prawie krajowym oraz takich, w których rozporz dzenie 
2016/679 pozostawi o pewn  swobod  regulacyjn  poszczególnym pa stwom cz on-
kowskim (Ustawa – Ocena, 2017). Na chwil  obecn  nie ma ostatecznego tekstu usta-
wy. Nale y mie  nadziej , e zostanie on opublikowany wraz z aktami wykonawczymi 
do 25 maja 2018 roku. 
 Skutkiem rozporz dzenia b dzie zakazanie stosowania rozwi za  nieprzewidzia-
nych w rozporz dzeniu i niepozostawionych wyra nie do uregulowania w prawie kra-
jowym. W ród wielu zapisów RODO najwa niejszymi wydaj  si  by  prawa osób, 
których dane dotycz  oraz obowi zki administratora. W ród praw osób, której dane 
dotycz , RODO w Rozdziale III wyró nia: uprawnienia informacyjne, prawo dost pu 
do danych, prawo sprostowania danych, prawo do usuni cia danych (prawo do bycia 
zapomnianym), prawo do ograniczonego przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do 
niepodlegania automatycznym decyzjom indywidualnym. Najwa niejszymi obowi z-
kami administratora (RODO – Rozdzia  IV) s : ochrona danych w fazie projektowania, 
domy lna ochrona danych, powierzenie przetwarzania danych, rejestrowanie czynno ci 
przetwarzania. 
 Zadaniem RODO jest wi c znacz ce rozszerzenie formu y zabezpieczenia intere-
sów obywateli, poprzez obowi zek informowania administratora danych osobowych 
(tzw. ADO) o zakresie przetwarzania danych, procesach przetwarzania, okresie prze-
twarzania, ju  na etapie pozyskiwania danych. Ponadto zmianie podlegaj  nast puj ce 
obszary: 

wprowadzenie roli inspektora ochrony danych osobowych (tzw. IOD, IODO), 
wprowadzenie rejestru czynno ci przetwarzania, 
zmian  statusu i roli GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych, 
system kar.  

 Aktualny stan prawny wynikaj cy z ustawy o ochronie danych osobowych nie 
przewiduje obligatoryjnego powo ywania administratora bezpiecze stwa informacji 
(ABI). ABI w przedsi biorstwie powo ywany jest w sposób uznaniowy. Nowe rozpo-
rz dzenie wyra nie zmienia to podej cie. Po pierwsze, w my l RODO, miejsce admini-
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stratora danych zajmuje Inspektor Ochrony Danych – tzw. IOD. Rozporz dzenie wska-
zuje trzy sytuacje, w których powo anie IOD jest obligatoryjne: 

organ jest podmiotem administracji publicznej, 
g ówna dzia alno  administratora lub podmiotu przetwarzaj cego polega na 
operacjach przetwarzania, które ze wzgl du na swój charakter, zakres lub cele 
wymagaj  regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane 
dotycz , na du  skal , 
g ówna dzia alno  administratora lub podmiotu przetwarzaj cego polega na 
przetwarzaniu na du  skal  szczególnych kategorii danych osobowych. 

 Nale y zwróci  uwag  na fakt, e inspektor danych osobowych nie jest organem 
decyzyjnym w przedsi biorstwie (organizacji). Jego zadaniem jest rekomendowanie 
okre lonych rozwi za , tworzenie polityki pod k tem ochrony danych. Organem decy-
zyjnym pozostaje administrator danych osobowych (pracodawca). To na niego spada 
obowi zek ochrony danych oraz wszelka odpowiedzialno  w tym zakresie. Dane kon-
taktowe IOD musz  by  publikowane przez przedsi biorstwo, np. na firmowej stronie 
WWW. 
 Obowi zek powo ywania IOD budzi wiele kontrowersji zwi zanych z poj ciami 
„g ówny przedmiot dzia alno ci”, „du a skala” oraz „regularne i systematyczne monito-
rowanie”. Terminy te s  jednak szeroko opisywane w licznych artyku ach i wyja niane 
na warsztatach i szkoleniach RODO.  
 Kolejnym wskazanym obszarem jest rejestr czynno ci przetwarzania RCP. Do-
tychczas w uzasadnionych przypadkach, opisanych w ustawie, przedsi biorcy mieli 
obowi zek rejestracji w GIODO okre lonych zbiorów danych osobowych. RCP jest 
nowym poj ciem. Nale y przez to rozumie  klasyfikowanie przetwarzania danych ze 
wzgl du m.in. na: zakres przetwarzania danych, cele przetwarzania, kategorie osób, 
których dane dotycz , oraz – je li to mo liwe – rodki bezpiecze stwa.  
 W odniesieniu do ma ych i rednich przedsi biorstw istniej  ró nice w interpreta-
cji przepisów odno nie do RCP. Niektóre publikacje wskazuj , e mimo obowi zku 
ochrony danych osobowych, który bezwzgl dnie dotyczy wszystkich, prowadzenie 
rejestru nie jest obowi zkowe dla ma ych i rednich przedsi biorstw: „Mniejsi przed-
si biorcy – wszyscy zatrudniaj cy mniej ni  250 pracowników b d  zwolnieni tak e  
z rejestrowania czynno ci przetwarzania danych. Wy czenie co do prowadzenia reje-
stru obowi zuje jednak tylko wtedy, gdy nie s  to dane osobowe wra liwe” (Kania, 
2017). Z drugiej strony art. 30 ust 5 RODO wskazuje, e rejestr czynno ci przetwarza-
nia b d  musieli prowadzi  tak e: 

przedsi biorcy lub podmioty, które przetwarzaj  dane osobowe osób fizycz-
nych, w taki sposób, e mo e to powodowa  ryzyko naruszenia praw lub wol-
no ci tych osób, 
przedsi biorcy lub podmioty przetwarzaj ce dane w sposób niesporadyczny, 
przedsi biorcy lub podmioty przetwarzaj cy dane szczególne (tzw. wra liwe). 
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 Du e w tpliwo ci interpretacyjne budz  zapisy dotycz ce „sporadycznego” spo-
sobu przetwarzania, „ryzyka naruszenia praw i wolno ci” osób oraz „danych szczegól-
nych”. J. Kania-Stachura (2017) uwa a, e „prawie ka dy administrator, który jedno-
cze nie przetwarza dane osobowe osób fizycznych w zwi zku z prowadzon  dzia alno-
ci  gospodarcz , robi to zazwyczaj w sposób niesporadyczny”. Ponadto wiele przy-

padków przetwarzania dotyczy danych szczególnych. Autorka podsumowuje swoje 
rozwa ania komentarzem: „praktycznie ka dy przedsi biorca powinien przesta  zasta-
nawia  si  nad tym, czy ma obowi zek prowadzenia rejestru czynno ci przetwarzania  
i po prostu zacz  go przygotowywa ”. 
 Projekt ustawy o ochronie danych osobowych zak ada zast pienie Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych now  instytucj  – Urz dem Ochrony Danych Osobo-
wych (UODO). Wynika to z ograniczonych mo liwo ci GIODO zwi zanych z nak ada-
niem kar i egzekwowaniem przepisów zwi zanych z ochron  i przetwarzaniem danych 
osobowych. UODO uzyska mo liwo  nak adania wysokich kar. Zgodnie z przepisami 
RODO mog  to by :  

10 000 000 euro lub (dla przedsi biorcy) do 2% wiatowego rocznego obrotu, 
20 000 000 euro lub do 4% wiatowego rocznego obrotu w przypadku naru-
sze  podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o których 
to zasadach i warunkach mowa w art. 5, 6, 7 oraz 9. 

 Reasumuj c powy sze rozwa ania z perspektywy ma ych i rednich przedsi -
biorstw, nale y zwróci  uwag  na nast puj cy stan prawny i organizacyjny, który roz-
pocznie si  25 maja 2018 roku: 

wszystkie przedsi biorstwa, organizacje i urz dy s  zobowi zane do ochrony 
danych osobowych, 
przedsi biorstwa powinny wprowadzi  polityk  bezpiecze stwa informacji; 
polityka ta powinna obejmowa  zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, sprz -
towe i programowe, 
nale y rozpatrzy  ewentualno  powo ania inspektora ochrony danych osobo-
wych, 
nale y przeprowadzi  analiz  procesów przetwarzania i w uzasadnionych 
przypadkach prowadzi  rejestr czynno ci przetwarzania. 

 We wspó czesnych przedsi biorstwach znaczna cz  procesów informacyjnych, 
w tym procesy przetwarzania danych osobowych, odbywa si  w systemie informatycz-
nym organizacji. Dlatego te  przed rozwi zaniami ICT stawiane s  okre lone wymaga-
nia. 
 
 
2. RODO a systemy informatyczne wM P – wybrane aspekty

 Podstawowym zadaniem systemów informatycznych w przedsi biorstwach jest 
obs uga i wspomaganie procesów biznesowych. W zale no ci od specyfiki dzia alno ci 
gospodarczej, rodzaj i nasycenie rozwi zaniami ITC mo e wyst powa  w ró nym stop-
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niu. Mog  to by  systemy klasy ERP, CRM, workflow, CAD, CAM, WMS itp. Od  
25 maja 2018 roku wymagania stawiane systemom informatycznym zmieniaj  si . Poza 
merytoryczn  obs ug  procesów wskazane jest, aby systemy informatyczne realizowa y 
zadania zwi zane z: 

zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpiecze stwa przechowy-
wanych danych osobowych, z uwzgl dnieniem ryzyka przetwarzania, 
wspomaganiem ABI/IOD w tworzeniu rejestrów czynno ci przetwarzania, 
wspomaganiem ABI/IOD/ADO w tworzeniu raportów i ewentualnym zg asza-
niem do GIODO/UODO powsta ych incydentów zwi zanych z naruszeniami 
ochrony danych osobowych, 
informowaniem osób, których dane s  przetwarzane o celu, zakresie i czasie 
przetwarzania, a tak e informowaniem o sposobie kontaktu z IOD, 
wspomaganiem administratora w realizacji prawa do otrzymania w ustruktury-
zowanym, powszechnie u ywanym formacie nadaj cym si  do odczytu ma-
szynowego danych osoby, która je dostarczy a administratorowi, 
realizowaniem i wspomaganiem prawa do ograniczonego przetwarzania, 
realizowaniem i wspomaganiem prawa do bycia zapomnianym. 

 Obowi zki te wynikaj  bezpo rednio z RODO, projektów ustawy o ochronie da-
nych osobowych oraz projektów przepisów wprowadzaj cych ustaw . W niniejszym 
opracowaniu uwaga po wi cona b dzie najistotniejszym aspektom technologicznym: 
umiejscowieniu serwerowni, systemom ERP i e-handlowi. Lista aspektów, które po-
winny by  uwzgl dnione, jest zdecydowanie d u sza. Powinna obejmowa : systemy 
monitoringu, systemy kontroli dost pu i innych rozwi za , w których przetwarza si  
dane osobowe. 
 Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa przetwarzania danych 
osobowych, które gwarantuje spójno  danych, ograniczenie mo liwo ci ich utraty, 
usuni cia, modyfikacji czy poufno ci zwi zane jest z odpowiednio wdro on  polityk  
bezpiecze stwa, obejmuj c  zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i programowe. 
Wi kszo  systemów informatycznych klasy ERP funkcjonuje w technologii klient–
serwer. Polityka bezpiecze stwa powinna wi c uwzgl dnia  mi dzy innymi aspekt 
umiejscowienia serwerów i serwerowni. „Porównuj c koszty i uzyskiwane korzy ci 
dotycz ce wydajno ci, bezpiecze stwa, dost pno ci oraz zarz dzania infrastruktur  IT, 
nale y podj  decyzj  o optymalnie dobranych rodkach, które b d  wchodzi y w sk ad 
systemu przetwarzania danych osobowych. Nale y podj  decyzj , czy powstanie ona 
w ramach w asnych zasobów lokalowych i technicznych, czy nale y skorzysta  z us ug 
podmiotów zewn trznych” (Ko odziej, 2017). W przypadku w asnej serwerowni do 
obowi zków ADO nale y zapewnienie wydajno ci oraz odpowiedniego poziomu za-
bezpieczenia danych, wykonywania kopii zapasowych itp. W przypadku wykorzystania 
podmiotów zewn trznych konieczne jest podpisanie z us ugodawc  umowy powierze-
nia przetwarzania danych (podobna umowa wymagana jest w przypadku np. us ug out-
sourcingu w obszarze rachunkowo ci). 
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 Wi kszo  polskich dostawców systemów ERP i CRM (np. Macrologic Merit, 
Comarch Optima, Teta ERP, SAGE Symfonia ERP) o wiadcza, e ich systemy s  go-
towe do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z RODO. Wraz z wej ciem 
w ycie rozporz dzenia nie b dzie konieczno ci instalacji aktualizacji i/lub dodatków. 
Konieczne jest natomiast zapewnienie bezpiecze stwa przetwarzania na poziomie do-
st pu do systemu (identyfikatory i has a) oraz uprawnie . Wielu administratorów sys-
temów przypisuje u ytkownikom zbyt szerokie uprawnienia, co wi e si  cz sto z do-
st pem do danych osobowych. Zadaniem administratorów, ABI, ADO, IOD jest po-
nowna analiza polityki bezpiecze stwa w tym obszarze i odpowiednie dzia ania ograni-
czaj ce dost p.  
 Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób systemy ERP, które dzia aj  w oparciu  
o relacyjne bazy danych, b d  realizowa  prawo do ograniczonego przetwarzania oraz 
prawo do zapomnienia. Ca kowite usuni cie danych u ytkownika mo e si  bowiem 
wi za  z utrat  spójno ci baz danych. Systemy ERP nie posiadaj  równie  raportów 
pozwalaj cych na wyeksportowanie wszystkich danych osobowych wraz z informacj   
o procesach przetwarzania, na yczenie osoby, której te dane dotycz . Przypu ci  mo -
na, e prace nad tymi zadaniami s  dopiero prowadzone przez producentów systemów 
ERP i CRM. 
 Wiele ma ych i rednich przedsi biorstw prowadzi dzia alno  handlow  w inter-
necie. E-handel równie  wymaga przemodelowania my lenia pod k tem RODO. Przede 
wszystkim ochron  danych osobowych nale y bra  pod uwag  ju  na etapie tworzenia 
serwisu WWW czy sklepu internetowego, zgodnie z regu  privacy by design. Jest to 
proaktywne podej cie zak adaj ce, e prywatno  b dzie chroniona nie poprzez dodatki 
do systemu lub nak adki przygotowane na ju  istniej ce rozwi zania, lecz jest wbudo-
wana w jego konstrukcj .  
 Poniewa  RODO nie wskazuje jasno, jakie technologie maj  by  w tym celu wy-
korzystywane, administratorzy musz  wykaza  si  du  ostro no ci  przy doborze 
narz dzi i us ug ICT. W zasadzie ka dy sklep internetowy z uwagi na wspomnian  
wcze niej „niesporadyczno ” przetwarzania powinien rozpatrzy  prowadzenie rejestru 
czynno ci przetwarzania. Ponadto nale y zwróci  uwag  na posiadanie podstawy praw-
nej i zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to transakcji, zak adania konta, zapisu do 
newslettera itp. Wymaga to udowodnienia z o enia takich o wiadcze . Dotychczas 
stosowane przez wiele sklepów internetowych zaznaczenie checkboxa wydaje si  by  
niewystarczaj ce.  
 W ma ych i rednich przedsi biorstwach komunikacja wewn trzna i zewn trzna 
odbywa si  za pomoc  standardowych us ug internetowych: WWW i e-mail. Zgodnie  
z wytycznymi RODO zaleca si , aby komunikacja ta by a szyfrowana przynajmniej na 
poziomie https i ssl. 
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3. Potencjalne rozwi zania dla systemów informatycznych wMSP

 Wymagania stawiane systemom informatycznym klasy ERP po wdro eniu RODO 
w wi kszo ci przypadków s  ju  spe niane przez du ych dostawców, w tym np. przez 
prekursora tego typu oprogramowania – firm  SAP. Mo na si  spodziewa , e podobne 
rozwi zania b d  wkrótce pojawia  si  u innych producentów. W ród przyk adowych 
narz dzi nale y wspomnie  SAP UI Masking oraz SAP Data Anonymization.  
 SAP UI Masking jest narz dziem pozwalaj cym na ukrywanie (maskowanie) 
okre lonych pól i kolumn w bazach danych (SAP, 2017b). Pe ne dane s  widoczne 
tylko w uzasadnionych przypadkach i w zale no ci od posiadanych uprawnie .  
W przypadku ochrony danych osobowych maskowaniu podlega  mog  pola zawieraj -
ce dane wra liwe lub dotycz ce informacji pozwalaj cych na jednoznaczne zidentyfi-
kowanie osoby. Przyk ad maskowania zaprezentowano na rysunku 1.  
 

 
Rysunek 1. Zastosowanie SAP UI Masking  

ród o: Aleksic (2017). 

 
 W przypadku SAP Data Anonymization okre lone dane osobowe lub dane wra -
liwe nie s  maskowane, lecz zamieniane na pseudonim. Istnieje wiele ró nych sposo-
bów tworzenia pseudonimów, np. funkcja haszuj ca. Przyk ad wykorzystania pseudo-
nimizacji w systemie SAP zaprezentowano na rysunku 2.  
 

 
Rysunek 2. Pseudonimizacja w systemie SAP 

ród o: SAP (2017a). 

 
 W odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku informatycznego powstaj  projekty, 
których celem jest powstanie produktu, pozwalaj cego na implementacj  go w postaci 
addona w dowolnym systemie klasy ERP. Dzi ki temu systemy te by yby zgodne  
z wymaganiami RODO. Podobnie jak rozwi zania SAP zapewnia yby anonimizacj , 
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pseudonimizacj , realizowa y prawo do bycia zapomnianym itp. Spodziewa  si  mo na, 
e projekty te ujrz  wiat o dzienne w pierwszej po owie 2018 roku. 

 
 
Podsumowanie

 W ród wielu osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz  panuje przekonanie, e 
zmiany zwi zane z RODO nie dotycz  ma ych i rednich przedsi biorstw. W artykule 
wykazano, e ochrona danych osobowych jest obowi zkiem ka dego przedsi biorcy, 
mened era i pracownika. Zgodnie z wymogami rozporz dzenia wiele ma ych i rednich 
przedsi biorstw po 25 maja 2018 roku b dzie musia a powo a  inspektora danych oso-
bowych i/lub rozpocz  prowadzenie rejestru czynno ci przetwarzania. Z uwagi na fakt, 
i  wi kszo  danych osobowych przetwarzanych jest w systemie informatycznym, 
wskazano, jakie wymagania s  stawiane rozwi zaniom ITC, aby odpowiada y potrze-
bom RODO.  
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