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Czym jest kodeks postępowania?
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- Brak definicji w RODO 
- ale podstawowe zasady są opisane w Artykułach 40 i 41 RODO
- Najkrócej: narzędzie dla biznesu (rozwiązanie prawne)
- Cel: pomoc przedsiębiorcom z branży:

• właściwie stosować RODO
• doprecyzować zastosowanie RODO
• uwzględnić specyfikę sektora
• zaadresować praktyczne potrzeby mniejszych graczy na rynku
• ujednolicić stosowane w praktyce rozwiązania prawne

- Kodeks może dotyczyć przetwarzania przez administratorów oraz 
podmioty przetwarzające
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Co można zawrzeć w kodeksie?
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- Kodeks nie zmienia treści RODO ale RODO podpowiada iż można 
doprecyzować RODO w odniesieniu m.in. do:

• zasad rzetelnego i przejrzystego przetwarzania
• określania prawnie uzasadnionych interesów administratorów
• zbierania danych osobowych
• pseudoanonimizacji danych
• stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania
• zgłaszania naruszeń organowi i zawiadamiania o naruszeniach osób
• przekazywania danych do państw trzecich
• trybów rozstrzygania sporów między administratorami a osobami
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Jak stworzyć kodeks postepowania?
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- Zrzeszenie (podmioty) reprezentujące zarówno administratorów jak i 
podmioty przetwarzające mogą pracować nad

- Kodeksem, zmianą lub rozszerzeniem istniejącego kodeksu
- o zasięgu krajowym i międzynarodowym
- Stosowanie kodeksu w praktyce wymaga przejścia kilku kroków:

• opracowania projektu kodeksu
• przeprowadzenia konsultacji (zainteresowane podmioty, osoby)
• przedłożenia kodeksu organowi nadzorczemu wraz z wnioskiem o jego 

zatwierdzenie
• wydanie opinii o zgodności kodeksu z RODO i
• wydanie decyzji o zatwierdzeniu kodeksu
• a w końcu rejestracji i publikacji kodeksu przez organ nadzorczy 

(udostepnienie w BIP)
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Monitorowanie przestrzegania kodeksu
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- Organ nadzorczy wciąż ma zadania i uprawnienia nadzorcze ale
- Organ nadzorczy (Prezes Urzędu) może akredytować podmiot 

zajmujący się monitorowaniem zatwierdzonego kodeksu 
postępowania

- Warunkiem akredytacji jest spełnienie wymagań RODO
- Decyzja akredytacyjna wydawana jest w terminie do 3 miesięcy
- Akredytowany podmiot monitorujący:

• Podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia
• Może zawiesić lub wykluczyć spośród stosujących kodeks
• Informuje organ nadzorczy 
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Konsekwencje stosowania kodeksu
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- Stosowanie kodeksu pozwala branży:
• doprecyzować RODO
• uwzględnić specyfikę branżową
• ujednolicić praktyki branżowe
• stosować rozwiązania zatwierdzone przez organ nadzorczy

- Stosowanie zatwierdzonego kodeksu „może być wykorzystane jako 
element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora 
ciążących na nim obowiązków” – Art. 24.3 RODO

- „Decydując czy nałożyć karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość 
zwraca się należytą uwagę na stosowanie zatwierdzonych 
kodeksów postępowania” – Art. 83 RODO
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CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Spółka Komandytowa jest członkiem CMS Legal Services European Economic
Interest Grouping (CMS EEIG), Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, które koordynuje działalność organizacji skupiającej 
niezależne kancelarie prawne. CMS EEIG nie świadczy usług doradczych, świadczą je wyłącznie kancelarie członkowskie CMS EEIG w 
ramach swoich jurysdykcji. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich stanowią samodzielne i odrębne pod względem prawnym
podmioty, z których żaden nie posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu pozostałych. CMS EEIG oraz każda z kancelarii
członkowskich ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za swoje własne działania i zaniechania. Nazwa “CMS” oraz określenie “kancelaria” 
odnoszą się do niektórych bądź do wszystkich kancelarii członkowskich lub ich poszczególnych biur.

Biura CMS:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, 
Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, 
Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, 
Paris, Podgorica, Poznań, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, 
Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

This presentation is intended to highlight potential issues and provide general information and not to provide legal advice.
You should not take, or refrain from taking, action based on its content. If you have any questions, please contact your main contact partner at 
the relevant CMS member firm.
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