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Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych a także innych obszarów, z których
wynikają obowiązki po stronie pracodawcy i pracownika. Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych
międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu - w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-
płacowych.

W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i
doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR – w tym płac ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego
obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych (SAP, TETA) i tworzenia
koncepcji tych systemów pod kątem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta.
Autorka opinii, komentarzy i praktycznych poradników , która od kilku lat pracuje w Wolters Kluwer S. z o.o. w dziale zajmującym
się doradztwem z zakresu prawa pracy , płac i ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych, a także konsultingu. Trener
i szkoleniowiec w zakresie tematyki prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych w procesach HR.
Ma na swoim koncie udział w wielu prestiżowych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmę Wolters Kluwer S.A. ( ,
a także szkoleniach indywidualnych na potrzeby konkretnych klientów poparte rekomendacjami).

W swojej karierze zawodowej współpracowała też z kilkoma firmami szkoleniowymi w zakresie przeprowadzania
szkoleń z zakresu płac , prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca w szkole policealnej. Autor regulaminów pracy i
wynagradzania , a także audytor płacowy. Od kilku lat Ekspert na Infolinii doradztwa kadrowego w WKP S.A., stykający się z
praktycznymi problemami klientów. Osoba posiadająca praktyczne doświadczenie w budowaniu systemów wynagrodzeń i ich
obsługi w różnych branżach , w tym między innymi - budowlana, medyczna, sektor publiczny, produkcji i sprzedaży. Ekspert, który
swoją wiedzę merytoryczną budował wraz z wieloletnim doświadczeniem praktycznym wynikającym z pracy w działach HR, w
tym w zdecydowanej większości w dziale płac.

Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych,
co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy.

Prelegent
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Podstawy prawne 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 nr 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)

2) Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt z dnia 12.09.2017 r. 

3) Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679 – zawiera przepisy wprowadzające ustawę o
ochronie danych osobowych (projekt z 28 marca 2018 r.)
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RODO – wybrane procesy kadrowe
1) Rekrutacja

2) Selekcja 

3) Zatrudnienie 

4) Obieg dokumentacji w toku trwania stosunku pracy 

5) Uprawnienia kontrolne pracodawcy 

6) ZFŚŚ

7) Podleganie ubezpieczeniom społecznym, obowiązkowi podatkowemu 
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Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych art. 47 i 53 
ustawy zasadniczej 

Art. 47. [Prawo do ochrony prywatności]
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
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Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych art. 47 i 53 
ustawy zasadniczej 

Art. 51. [Prawo ochrony danych osobowych]

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do
ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie
prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i
zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa
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Definicje – dane zwykłe , dane wrażliwe 

Dane wrażliwe- to dane, które podlegają szczególnym zasadom
przetwarzania i ochrony. To dane, które ujawniają pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a
także dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane
dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej
osoby.
Dane zwykłe – to wszystkie inne dane , które nie mieszczą się w
definicji danych wrażliwych np. imię i nazwisko, numer PESEL,
adres zamieszkania, wykształcenie, adres poczty elektronicznej
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Zasady przetwarzania danych osobowych 

1) Zasada legalności – przetwarzanie danych
zgodnie z prawem.

2) Zasada celowości – gromadzenie danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przetwarzanie
tylko do celów określonych przez obowiązujące
przepisy prawne ( zakaz przetwarzania danych
niezgodnie z tymi celami).

3) Zasada rzetelności, przejrzystości i
prawidłowości –wyraża się w konieczności
zagwarantowania dbałości o merytoryczny aspekt
danych ( merytoryczna poprawność danych).
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Zasady przetwarzania danych osobowych 

Zasada ograniczenia czasowego – wyraża zakaz
przetwarzania i przechowywania dłużej niż jest to
konieczne to osiągnięcia celu. W niektórych
przypadkach okres przetwarzania i przechowywania
danych mogą określać obowiązujące przepisy.

5) Zasada integralności i poufności – konieczność
zabezpieczenia danych odpowiednio do ryzyka.

6) Zasada rozliczalności – konieczność wykazania
działania zgodnego z prawem.
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Zgoda – czym jest w procesie przetwarzania 
danych osobowych? 

Zgoda osoby, której dane dotyczą jest rozumiana jako oświadczenie woli lub
wyraźne działanie wyrażone w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,
jednoznaczny potwierdzające , dające przyzwolenie na przetwarzanie danych
danej jednostki

Problem wyrażenia zgody w stosunkach pomiędzy pracodawcą, a
pracownikiem.

Do tej pory ze względu na możliwość wymuszenia zgody w stosunku pracy
przez pracodawcę na pracowniku poddawano w wątpliwość jej istnienie.
Obecnie wraz z wejściem w życie nowych przepisów statuuje się instytucję
zgody.

Zgoda – pozory , czy pracownik może sam kreować treść zgody? Problemy
praktyczne….(świadomość pracowników, istnienie możliwości nacisku ).
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Zgoda 

Co do zasady zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności . 

Jeżeli cel przetwarzania danych jest różny , zgoda powinna dotyczyć każdego z tych 
celów ( potrzebna jest zgoda na wszystkie cele). 

Zgoda może :

- być udzielona w dowolnej formie (pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną),

- odnosić się do jednego lub wielu podmiotów,

- być udzielona na pewien okres czasu,

- zawierać warunek ,

- zostać ograniczona terytorialnie,

- być odwołana
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Przepisy wprowadzające

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia 2016/679 – zawiera przepisy wprowadzające
ustawę o ochronie danych osobowych (projekt z 28 marca 2018 r.)

Art. 4 . W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666) dokonuje zmian w zakresie różnych procesów w odniesieniu do
obszaru prawa pracy
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Dane kandydata do pracy 

„Art. 221. §1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
podania danych osobowych obejmujących:

1)imię (imiona) i nazwisko;

2)datę urodzenia;

3)dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4)wykształcenie;

5)przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
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Dane pracownika 

Art. 221 §2. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych 
obejmujących: 

1)adres zamieszkania;

2)numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość;

3)inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych 
członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w 
prawie pracy.

§3. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w §1 i 2, gdy jest 
to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.
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Udostępnianie danych 

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie
oświadczenia osoby, której one dotyczą.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o
których mowa w §1 i 2, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
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Przetwarzanie danych – warunki 

„Art. 222. §1. Przetwarzanie przez pracodawcę innych
danych osobowych niż wymienione w art. 22(1) §1 i 2
jest dopuszczalne za zgodą osoby ubiegającej się o
zatrudnienie lub pracownika i tylko wtedy, gdy jest to
dla nich korzystne.

1)Warunki przetwarzania innych danych :

- zgoda

- korzystność dla danego podmiotu
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Brak zgody – brak konsekwencji 

„Art. 222 §2. Brak zgody, o której mowa w §1 lub jej
wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego
traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub
pracownika, a także nie może powodować wobec
nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,
zwłaszcza nie może stanowić przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia,
wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie
bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
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Szczególne warunki przetwarzania danych

Art. 223. §1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego
dalej „rozporządzeniem 2016/679”, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

Art. 9 ust 1 RODO - Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
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Kontrola dostępu – przetwarzanie danych 
biometrycznych 

Art.223§2.Przetwarzanie danych biometrycznych
pracownika jest dopuszczalne także wtedy, gdy
podanie takich danych jest niezbędne ze względu
na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych
informacji, których ujawnienie może narazić
pracodawcę na szkodę lub dostępu do
pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.
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Monitoring

Art. 224. §1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub
kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić
szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub
terenem wokół zakładu pracy w postaci środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu
(monitoring).
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Czas przetwarzania 

Art. 224 § 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy.

§4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w §3 ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postepowania.

§5. Po upływie okresów, o których mowa w §3 lub 4, uzyskane w
wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu.
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Zasady stosowania monitoringu – konieczność 
wydania regulacji 
§6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie
zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do
ustalenia regulaminu pracy.

§7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób
przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego
uruchomieniem.

§8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na
piśmie informacje, o których mowa w § 6.

§9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia
monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków
lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego
uruchomieniem.
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Kontrola poczty elektronicznej 

Art. 225. §1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji
pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz
właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi
pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty
elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy
korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

§ 3. Przepis art. 224§6 - 10 stosuje się odpowiednio- konsekwencje ?

§ 4. Przepisy §1 – 3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu, jeśli
ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów, określonych w §1.”.
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ZFŚS – udostępnianie, przetwarzanie danych

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do
korzystania z Funduszu, o których mowa w art. 2 pkt 5, w celu przyznania
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu następuje w formie
oświadczenia.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do ich potwierdzenia.

Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i
zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej.
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ZFŚS – udostępnianie, przetwarzanie danych

12. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 11, może być
dokonywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przyznania
ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu, a także do ustalenia
ich wysokości

Okres przechowywania danych

13. Pracodawca przechowuje dane osobowe, o których mowa w ust. 11,
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi
i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także
przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
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ZFŚS- regulamin 

„2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z
Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1 – 12 ( regulacji określających zasady
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych) oraz zasady przeznaczania
środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z
art. 30 ust. 50 ustawy o związkach zawodowych.

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa,
uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do
reprezentowania jej interesów.”.
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Dziękujemy za uwagę.


