RODO audyt procesora – jak to zrobić poprawnie!
W jaki sposób audytować procesora? Kiedy weryfikować ?
Co zrobić, żeby nie zniechęcić do siebie naszych kontrahentów?
W praktyce wiemy, że firmy brokerskie ( administratorzy) bardzo często stosują outsourcing
niektórych swoich czynności do innych firm ( procesorzy) w ramach którego zazwyczaj
dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przykłady takich usług: zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa, usługi księgowe, archiwizacja
dokumentów, ochrona, usługi informatyczne, usługi marketingowe i szkoleniowe lub
zewnętrzny call center.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO to administrator odpowiada za prawidłowe i
bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zarówno przez siebie jak i przez podmiot,
któremu powierzył taką usługę. W praktyce oznacza to, że dystrybutor ubezpieczeń ma
obowiązek sprawdzić, czy podmiot przetwarzający powierzone dane osobowe, postępuje
zgodnie z przepisami RODO oraz zapisami zawartych umów powierzenia.
RODO obowiązuje już 2 lata więc jest najwyższa pora, aby administrator zweryfikował
działania procesora przeprowadzając stosowny audyt/kontrolę.
Możemy przecież spodziewać się pytania od naszego audytora - w jaki sposób kontrolujemy
naszych procesorów?
Należy więc przyjąć, że kontrola nad procesorami jest absolutnie niezbędna i dlatego
musimy posiadać i stosować w praktyce - procedury audytu procesora.
Twoje RODO musi funkcjonować poprawnie zarówno u Ciebie jak u wybranego procesora.

Podstawy prawne


RODO- art. 5 ust.2 zasada rozliczalności; art. 24 obowiązki ADO odpowiednie środki techniczne i organizacyjne; art. 28 ust 3 lit h - „(procesor)
(…) umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.”




Zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez
strony,
Klauzule umowne opublikowane przez EROD (Europejska Rada Ochrony
Danych) jednoznacznie wskazują , że administrator ma szczególne uprawnienia
kontrolne , może przeglądać dokumenty, żądać wyjaśnień, oglądać miejsca
gdzie są przetwarzane dane. Ten dokument wskazuje, że uregulowania
audytowe są wymogiem, które administrator ma obowiązek zrealizować, a
podmiot przetwarzający ma mu w tym pomagać.
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Jak weryfikować podmioty przetwarzające?
Należy zwrócić uwagę, że brak weryfikacji lub brak udokumentowania jej przeprowadzenia
naraża administratora na zarzut naruszenia przepisów RODO.
W takim przypadku, oprócz odpowiedzialności administracyjno – prawnej, wzrasta
ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych, co może skutkować
dodatkowymi konsekwencjami dla administratora.
Weryfikacja zgodności z RODO podmiotów przetwarzających jest dokonywana w dwóch
obszarach:
1. Przed nawiązaniem współpracy - jeżeli weryfikacja wykaże brak zdolności procesora do
świadczenia usług zgodnie z RODO, administrator nie powinien z nim współpracować
2. Po zawarciu umowy powierzenia - systematyczna weryfikacja zgodności przetwarzania z
przepisami RODO przez procesora w trakcie trwania umowy powierzenia jest obowiązkiem
prawnym administratora, a postanowienia określające obowiązki procesora związane z
poddaniem się audytowi są obligatoryjnym elementem umowy powierzenia.

Co konkretnie możemy audytować?
Jako administrator danych, możemy zbadać każdy aspekt związany z przetwarzaniem
powierzonych danych osobowych np. legalność, świadomość pracowników, zabezpieczenia,
prawa właścicieli danych, wewnętrzne regulacje bezpieczeństwa.

Jak skutecznie przeprowadzać audyt?
RODO, które jest neutralne nie określa, w jaki sposób i jak często należy dokonywać
kontroli u procesora. Częstotliwość ta może być różna w zależności od charakteru
powierzenia i kontekstu przetwarzania, niemniej wydaje się, że weryfikacja powinna
następować nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
Prawidłowo przeprowadzony audyt wcale nie musi być długi i uciążliwy dla obydwu stron.
Można zastosować zdalną formę audytu gdzie skutecznym narzędziem będą dobrze
opracowane ankiety i checklisty audytowe oraz przeprowadzona analiza zebranych informacji
i dokumentacji potwierdzającej złożone przez procesora oświadczenia.

Co zrobić w przypadku wykrycia uchybień w trakcie audytu?
Zakończeniem audytu jest przygotowanie raportu oraz sformułowanie zaleceń i wskazanie
obszarów wymagających korekt.
Wnioski z audytu, oczywiście mogą być bardzo różne. Od stwierdzenia braku uchybień, aż po
znalezienie uchybień tak poważnych, że mogą one uzasadniać zakończenie współpracy z
procesorem.

2

Środki, które możemy zastosować znajdując nieprawidłowość powinny być oczywiście
adekwatne do skali uchybienia, ale będą też zależały od treści podpisanej umowy
powierzenia.
Przykłady: wezwanie do usunięcia uchybienia, rozwiązanie umowy o współpracy, kary
umowne zastrzeżone w umowie powierzenia, sankcje cywilno-prawne związane z prawem
zobowiązań, poinformowanie regulatora, zawiadomienie do prokuratury.

Jakie są korzyści dla administratora z dokonania audytu?




prowadzenie działalności zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO,
minimalizacja ryzyka związanego z transferem danych do nierzetelnych
podmiotów zewnętrznych,
wykazanie własnej aktywności na polu audytu procesora jest pomocne w
przypadku kontroli urzędu nadzorczego lub audytu wewnętrznego.

Audyty zgodności z RODO są coraz bardziej doceniane i decyduje się na nie rosnąca ilość
organizacji, bo cena niedostosowania się do nowych przepisów jest ewidentnie dużo wyższa
niż jakiekolwiek nakłady poniesione na przestrzegania prawa.
Łączna kwota nałożonych kar w państwach UE – 458 mln €, a w Polsce 4,2 mln zł.
Dlatego warto zastanowić się czy stać mnie na niestosowanie RODO.
Przepisy RODO dopuszczają wykonanie audyt przez zewnętrzną firmę wskazaną przez
administratora, który nie zdecyduje się na samodzielnie przeprowadzenie opisanej kontroli w
podmiocie przetwarzającym.
Dlatego firma TG-Doradztwo i Zarządzanie Teresa Grabowska proponuje wykonanie usługi
polegającej na
przeprowadzeniu audytu u procesora w zakresie prawidłowości i
bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych przez dystrybutora ubezpieczeń. Zakres
i wycena usługi jest zawsze elastycznie dopasowana do kontekstu przetwarzanych danych
osobowych oraz możliwości finansowych klienta.
TG-Doradztwo i Zarządzanie działa od 2010 r. świadcząc usługi doradcze dla rynku
ubezpieczeniowego i firm z sektora IT . Od 2017r zajmuje się również kompleksową obsługą
biznesu w zakresie wdrażania i prawidłowej realizacji przepisów rozporządzenia RODO i
ustaw krajowych.
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Zakres realizowanych usług:

przeprowadzanie audytów ( podstawowy, powdrożeniowy, obszaru lub
procesu, podmiotu przetwarzającego),

przygotowanie niezbędnej dokumentacji (polityki, procedury, zabezpieczenia),

wsparcie poprzez outsourcing IOD lub dedykowanego eksperta,

przygotowanie firmy do kontroli UODO i pomoc podczas kontroli,

organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów w zakresie ochrony danych.
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