
Ankieta GDPR

Wynik Ankiety GDPR

Rezultat może wskazywać, że Twoja firma podjęła już jakieś działania celem stosowania nowych 
wymogów wynikających z RODO, ale mogą one nie być wystarczające. Ankieta nie zawiera 
również pełnej listy zagadnień istotnych z punktu widzenia RODO. Do 25 maja 2018 r. zostało już 
niewiele czasu. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia we wdrożeniu nowych przepisów, skontaktuj 
się z nami.

TOP 5 zagrożeń prawnych

Brak ważnej zgody (jeśli 
stanowi jedyną podstawę 

prawną)

Brak mechanizmów do obsługi 
praw osób fizycznych

Nadmiarowe dane 
(nieadekwatne do celu)

Brak analizy ryzyka 
i odpowiedniego poziomu 

zabezpieczeń

Zbyt długi okres 
przechowywania danych



kara pieniężna do 10 000 000 EUR lub do 2% rocznego 
(globalnego) obrotu przedsiębiorstwa (zastosowanie  
ma kwota wyższa)
Za naruszenie obowiązku (m.in.):
• przestrzegania zasad privacy by design, privacy by default,
• rejestrowania czynności przetwarzania,
• wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych,
• zgłoszenia naruszenia ochrony danych,
• wyznaczenia inspektora ochrony danych.

kara pieniężna do 20 000 000 EUR lub do 4% rocznego 
(globalnego) obrotu przedsiębiorstwa (zastosowanie  
ma kwota wyższa)
Za następujące działania (m.in.):
• przetwarzanie danych bez podstawy prawnej (np. bez zgody),
• nieprzestrzeganie praw podmiotów danych (prawa dostępu do 

danych, do bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych),

• niezapewnienie organowi nadzorczemu dostępu do pomieszczeń / 
urządzeń w celu kontroli.

Największe zmiany – wysokie kary
Wyróżniamy 2 POZIOMY KAR

Informacje znajdujące się w ankiecie mają charakter ogólny, a wyniki otrzymane w rezultacie jej  wypełnienia mają jedynie znaczenie informacyjne. Z powyższych względów, a także z uwagi na ograniczony zakres zagadnień poruszonych w treści 
ankiety oraz braku pełnej znajomości stanu faktycznego, nie stanowią one ani nie mogą stanowić porady prawnej, ani też być uznane jako pełna ocena stopnia przygotowania Ankietowanego w zakresie  znajomości i prawidłowego stosowania 
przepisów RODO bądź stosowane do podjęcia decyzji biznesowych w warunkach działania podmiotów gospodarczych, w szczególności nie mogą stanowić podstawy ani uzasadnienia do zajęcia konkretnego stanowiska lub złożenia oświadczenia, 
które ma lub może spowodować skutki prawne lub faktyczne , w tym wobec organów nadzorczych podmiotów gospodarczych. W konsekwencji skorzystanie z nich w całości lub w części przy podjęciu czynności prawnej lub faktycznej nie uprawnia 
korzystającego do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec KPMG Sp. z o.o. lub D.Dobkowski sp.k.

Zalecamy i rekomendujemy aby wykorzystanie wyniku ankiety do podjęcia decyzji lub złożenia jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych poprzedzone było 
konsultacją z naszymi prawnikami.
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