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W związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, 

dalej zwanej także ustawą), na mocy art. 9, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 

2015 r., doszło do zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., dalej zwaną u.o.d.o.) 

m.in. w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji 

(zwanego dalej  także ABI).  

  

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem administratora danych (doradcy podatkowego). W przypadku 

niepowołania ABI, jego zadania wykonuje sam administrator danych - doradca 

podatkowy (art. 36b u.o.d.o.), z wyłączeniem obowiązku sporządzania 

sprawozdania oraz obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych 

przetwarzanych przez administratora danych.  

 

Ważne: 

 Powołanie ABI wiąże się dla administratora danych z obowiązkiem 

zgłoszenia tego faktu Generalnemu Inspektorowi do rejestracji - 

zgodnie z art. 46b ust. 1 u.o.d.o., ma na to 30 dni od dnia powołania 

ABI; 

 Powołanie ABI nie zwalnia administratora danych z odpowiedzialności 

za właściwe, zgodne z prawem, w tym z normami u.o.d.o., 

zorganizowanie procesu przetwarzania danych osobowych; 

 ABI zgłoszeni do rejestracji GIODO będą wpisywani do 

ogólnokrajowego, jawnego rejestru (art. 46c u.o.d.o.); 

 Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji zobowiązany jest 

zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych 

zgłoszeniem powołania ABI w terminie 14 dni, a także jego odwołanie 

w terminie 30 dni, odpowiednio od dnia dokonania zmiany lub 

odwołania; 
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 Zgłoszenia powołania ABI do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

oraz zgłoszenia odwołania ABI należy dokonać przy użyciu wzorów 

zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa 

informacji, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r.(Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1934). Wzór zgłoszenia powołania może być także wykorzystany 

do zgłoszenia zmian w tym rejestrze.  

 

 

Wymagania w stosunku do Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Na postawie art. 36a ust. 5 u.o.d.o. funkcję ABI może pełnić osoba, która: 

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 

2. posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, 

3. nie była karana za umyślne przestępstwo. 

 

Przesłanka posiadania przez ABI odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony 

danych osobowych (art. 36a ust. 5 pkt 2 u.o.d.o.) jest oceniana przez samego 

administratora danych. Działając we własnym interesie powinien on powołać osobę, 

która ma rzeczywistą wiedzę z zakresu ochrony danych a poziom tej wiedzy 

powinien być dostosowany do prowadzonych u administratora danych operacji 

przetwarzania danych oraz wymogów ich ochrony. 

 

 

Ważne: 

 Znowelizowane przepisy u.o.d.o. nie wprowadzają wymogu posiadania 

przez ABI jakichkolwiek dyplomów, certyfikatów, poświadczeń 

ukończenia odpowiednich szkoleń itp.; 

 Administrator danych może powołać zastępców administratora 

bezpieczeństwa informacji, którzy spełniają warunki takie jak ABI 

(art. 36a ust. 5 u.o.d.o.); 
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 Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio 

kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej 

administratorem danych; 

 Administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność 

administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego 

wykonywania przez niego zadań;  

 Powołując ABI należy zapewnić mu możliwość prawidłowej realizacji 

zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz niezależność i 

organizacyjną odrębność w wykonywaniu przez niego zadań.  

 

„Stary” ABI a „nowy” ABI 

 

Jeżeli administrator danych zdecyduje, aby dotychczasowy ABI pełnił tę 

funkcję po 1 stycznia 2015 r. tj. po zmianie przepisów u.o.d.o., niezbędne jest 

spełnianie wszystkich warunków przewidzianych mocą art. 36a ust. 5, 7 i 8 u.o.d.o. 

W takim przypadku ABI wyznaczony przed dniem 1 stycznia 2015 r. powinien zostać 

zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi do dnia 30 czerwca 2015 r.  

Jeżeli administrator danych zrezygnuje ze zgłoszenia dotychczasowego ABI 

do rejestracji, po 30 czerwca 2015 r. przestaje on pełnić tę funkcję, a zadania ABI 

określone w art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o. (z wyłączeniem obowiązku sporządzania 

sprawozdania) zobowiązany jest wykonywać administrator danych, który ponosi 

pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 

  

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 

Głównym zadaniem ABI jest zapewnianie przestrzegania przepisów 

o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.), 

w szczególności przez: 
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 sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym 

zakresie sprawozdania dla administratora danych, 

 nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej 

sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

oraz przestrzegania zasad w niej określonych, 

 zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 

  

Dodatkowym zadaniem ABI jest prowadzenie rejestru zbiorów danych 

przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 

2 u.o.d.o.), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 

ust. 1 pkt 2–4a i 7 u.o.d.o. Rejestr ten jest jawny (!). 

 

 


