
Confident
Solutions

DLK LEGAL KORUS sp.k.

Kontrola PUODO

dr Michał Mostowik
Adwokat, senior associate
michal.mostowik@dlklegal.com

www.dlklegal.com
office@dlklegal.com
Biura: Warszawa, Kraków

18.02.2022
Warsztaty prawne: 
przygotowanie do ewentualnej 
kontroli PUODO w bankach 
spółdzielczych 

Dokument zawiera fragment prezentacji DLK Legal przedstawionej podczas warsztatu. 
Materiał promocyjny – nie stanowi porady prawnej ani inwestycyjnej.

W przypadku zainteresowania tematyką wystąpienia, prosimy o bezpośredni kontakt z DLK Legal.



www.dlk.legal office@dlklegal.com

Agenda & prelegenci

• Bartosz Wyżykowski 
• Radca prawny, senior associate
• bartosz.wyzykowski@dlklegal.com

• dr Michał Mostowik
• Adwokat, senior associate
• michal.mostowik@dlklegal.com

08:30-10:00 Jak przygotować się do kontroli PUODO?

10:10-11:40 Przebieg kontroli

12:00-13:30
Przetwarzanie danych osobowych w zakresie profilowania i dla potrzeb 
oceny zdolności kredytowej

14:00-15:30 Bankowe aplikacje mobilne a ochrona danych osobowych

http://www.dlk.legal/
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„They are always able to provide confident solutions.” (Chambers 2020)

Wspieramy niezawodnie najbardziej innowacyjne sektory gospodarki w kluczowych procesach gospodarczych.

Chambers FinTech 2021:
• DLK Legal – FinTech Legal (Band 2)
• dr Krzysztof Korus – FinTech Legal (top ranked)

Chambers Europe 2021:
• dr Krzysztof Korus – Banking & Finance: Regulatory 

(Band 3)

Legal 500 EMEA 2021:
• DLK Legal – TMT (Band 4)
• dr Krzysztof Korus – TMT (recommended lawyer)
• dr Michał Mostowik – TMT (recommended lawyer)

http://www.dlk.legal/
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Kiedy jest przeprowadzana kontrola?

Zgodnie z zatwierdzonym przez PUODO planem 
kontroli 

Na podstawie uzyskanych przez PUODO 
informacji (np. skarga, zgłoszenie naruszenia) 

W ramach monitorowania przestrzegania 
stosowania RODO

Konieczność uzupełnienia dowodów w 
postępowaniu w sprawie naruszenia 

http://www.dlk.legal/
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Przygotowanie do kontroli

• zapewnienie odpowiednich warunków
kontrolującym m.in. miejsca do
prowadzenia rozmów wraz z
niezbędnym sprzętem

• dostęp do drukarki
• dyspozycyjność pracowników, którzy

znają obszar kontroli (w tym kontakt z
osobami nieobecnymi)

• odpowiednie umiejscowienie klauzul (np.
tajemnicy radcowskiej)

• zasada czystego biurka/ekranu/drukarki
• zamykanie na klucz szafek, pomieszczeń
• zastosowanie niszczarek
• bezpieczeństwo fizyczne lokalizacji oraz

środki kontroli dostępu
• bezpieczne logowanie się do systemów

informatycznych

Przygotowanie 
obszaru do kontroli 

• przygotowanie dokumentów zw. z
przedmiotem kontroli (+ urządzenia,
instrukcje obsługi)

• przygotowanie dokumentów zw. z
obszarem ochrony danych:

▪ polityka ochrony danych osobowych
oraz procedury szczegółowe

▪ ocena skutków dla ochrony danych
(DPIA) oraz wyniki analizy ryzyka

▪ rejestr czynności przetwarzania
▪ rejestr naruszeń ochrony danych

osobowych
▪ upoważnienia osób zatrudnionych

do przetwarzania danych (dotyczy
też B2B)

▪ upoważnienie osoby wyznaczonej
(art. 83 ust. 1 UODO)

▪ Przygotowanie ew. opinii, stanowisk,
interpretacji

Przygotowanie 
dokumentów do 

kontroli

• przygotowanie pracowników, którzy
mogą być przesłuchani przez
kontrolujących

• kluczowa jest świadomość
pracowników na temat zakresu
przeprowadzanej kontroli oraz
możliwych do zadania pytań

• niezbędne jest wcześniejsze
wyjaśnienie wątpliwości i
sprzecznych informacji – spójność
składanych wyjaśnień

• w miarę możliwości zwiększenie
ogólnej świadomości pracowników
poprzez np. przypomnienie treści
przekazanych upoważnień i procedur

Przygotowanie 
pracowników do 

kontroli

Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w postępowaniu kontrolnym, w szczególności dokumentów, 
przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń, dlatego konieczne jest odpowiednie wcześniejsze 

przygotowanie przez kontrolowanego obszaru, dokumentów i pracowników do kontroli. 

http://www.dlk.legal/
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Protokoły cząstkowe

Nie wynika z ustawy, raczej praktyka kontrolujących

Co do zasady odrębny protokół cząstkowy dla każdego rodzaju 
czynności kontrolnych (np. wyjaśnień danych osób, oględzin)

Uwagi do protokołów cząstkowych należy składać na bieżąco

Każdy z protokołów powinien podpisać kontrolujący i właściwa 
osoba ze strony kontrolowanego

Na ich podstawie przygotowywany jest protokół końcowy

Protokół cząstkowy: 

Konieczne jest sprawdzenie 
treści protokołu 

(rekomendowana zasada 4 oczu) 
w celu weryfikacji jego 

poprawności

http://www.dlk.legal/
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Przegląd decyzji PUODO (współpraca z PUODO)  

•PUODO trzykrotnie zwrócił się do Spółki z wezwaniem do ustosunkowania się do treści skargi oraz do
złożenia wyjaśnień na adres z KRS.

• Żadne ze skierowanych do Spółki wezwań nie zostało przez Spółkę odebrane.
•Obowiązek organizacji odbioru pism, aby przebieg korespondencji odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony
oraz wyłącznie przez osoby uprawnione.

•Brak współpracy nie stoi na przeszkodzie skutkom dwukrotnego awiza z KPA

Decyzja PUODO z dnia 
27.04.2021r.; DKE.561.23.2020

kara pieniężna

•PUODO zwrócił się do Spółki z wezwaniem o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi
na zadane pytania. Spółka nie udzieliła odpowiedzi.

•Brak odpowiedzi na wezwania PUODO oraz udzielanie niepełnych, niekonkretnych, wymijających i sprzecznych
odpowiedzi na konkretne, niezbyt skomplikowane i niewymagające specjalistycznej wiedzy zakresu ochrony
danych osobowych pytania Prezesa UODO) wskazuje na brak woli współpracy z Prezesem UODO.

Decyzja PUODO z dnia 
09.12.2020 r., DKE.561.13.2020

kara pieniężna

• PUODO zwrócił się do Spółki z wezwaniem o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na zadane
pytania. Prezes Zarządu złożył lakoniczne wyjaśnienia informując o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz o fakcie
przebywania na zwolnieniu lekarskim.

• Zawieszenie działalności ani zwolnienie lekarskie prezesa zarządu nie zwalniają z obowiązku współpracy z PUODO

• W razie przeszkód należy ustanowić pełnomocnika

Decyzja PUODO z dnia 
01.03.2021 r.; DKE.561.8.2020

upomnienie

• PUODO zwrócił się do Przedsiębiorcy z wezwaniem o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na zadane
pytania. Przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi. W kolejnym piśmie został pouczony o konsekwencjach (kary pieniężne, przesłanki
wymierzenia). Przedsiębiorca złożył wyczerpujące wyjaśnienia i przeprosił ☺

• Obowiązek informowania o przeszkodach dla wykonywania czynności kontrolnych

• Przyczyny braku współpracy mogą uzasadniać brak celowości (okoliczność łagodząca)

Decyzja PUODO z dnia 
07.09.2021 r., DKE.561.12.2021

upomnienie

http://www.dlk.legal/
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