


OBRAZ

• radca prawny z 12-letnim doświadczeniem

w obszarze IT w sektorze bankowym, danych

osobowych oraz usług płatniczych

• audytor wiodący normy ISO 27001

• doradca podczas pierwszego w Polsce

przeniesienia części usług banku do publicznej

chmury obliczeniowej oraz doradca przy

przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w

jednym z polskich banków

• współtwórca produktów w instytucjach

finansowych z obszaru bankowości

transakcyjnej, usług płatniczych oraz produktów

kredytowych, w tym finansowania handlu



OBRAZ

• kierujący praktyką ochrony danych i IT w Kancelarii

Radców Prawnych i Adwokatów InTerms

• uczestnik blisko 50 wdrożeń zgodności z RODO oraz

zgodności z przepisami ustaw krajowych na rzecz

kilkudziesięciu podmiotów, w tym z sektora

bankowego, energetycznego oraz produkcyjnego

• inspektor ochrony danych w instytucjach finansowych,

deweloperskich oraz produkcyjnych

• zarządzający usługą Security Alliance

• współautor wiodących publikacji z obszaru ochrony

danych osobowych, w tym bestsellerów sprzedanych

w blisko 15.000 egzemplarzy



1. O mnie

2. Propozycja podejścia do zagadnienia

3. Podstawy prawne pracy na odległość

4. Praca świadczona na odległość – pojęcia

5. Podstawowe różnice pomiędzy telepracą a pracą zdalną

6. Podstawowe narzędzia pracodawcy w dobie

koronawirusa

7. Praca na odległość, a bezpieczeństwo danych i

informacji – podstawy prawne

8. Projektowanie prywatności

9. Privacy by Design w praktyce

10. Modelowy proces wdrożenia zdalnej pracy – krok po

kroku



OBRAZ

1. Omówienie podstaw prawnych (część

teoretyczna)

2. Przedstawienie propozycji modelowego

proces wdrożenia zdalnej pracy – krok po

kroku (część praktyczna)



OBRAZ

1. Kodeks pracy („KP”)

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych („Ustawa Covid 19”)

3. Art. 24, 25, 32 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) („RODO”)



Art. 67(5) KP: „Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”.

Art. 3 Ustawy Covid 19: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może

polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w

umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”
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Telepraca Praca zdalna

uregulowany sposób świadczenia pracy Green field (brak regulacji, polecenie służbowe)

określony przez KP tryb wprowadzenia (porozumienie ze 
związkami zawodowymi, regulamin pracy, umowa o pracę, 
porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą)

brak określonego trybu wprowadzenia (ad hoc)

stała, regularna forma świadczenia pracy tymczasowe rozwiązanie

możliwość rezygnacji z telepracy na wniosek pracodawcy 
lub pracownika; dodatkowo opcja rezygnacji z telepracy w 
okresie pierwszych 
3 miesięcy

możliwość odwołania w każdym czasie

obowiązek pracodawcy zorganizowania miejsca pracy, w 
tym sprzętu, jego utrzymania i zapewnienia ubezpieczenia

brak wymagań w tym zakresie 

możliwość porozumienia się z pracownikiem w zakresie 
wykorzystywania przez niego sprzętu prywatnego 

brak wymagań w tym zakresie

prawo kontroli wykonywania pracy przez telepracownika brak regulacji w tym zakresie 



OBRAZ

1. Możliwość skierowania pracownika ad hoc do pracy zdalnej

2. Możliwość wprowadzenia telepracy

3. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż wskazana

w umowie o pracę – max 3 miesiące

4. Skierowanie na urlop – zaległy, niezaległy

5. Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

6. Zapłata wynagrodzenia postojowego

7. Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy



Art. 67(12) [Ochrona danych]

§ 1. Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi 

oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

§ 2. Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych, 

o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Art. 25 RODO (uzupełniająco: art. 24, 32 RODO, A 6.2.2. ISO 27001)



Art. 25 ust. 1 RODO: 

„Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania,

administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego

przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (…).”



OBRAZ

1. Zasada, zgodnie z którą należy pomyśleć

o bezpieczeństwie (środkach bezpieczeństwa) już na etapie

projektowania (konieczność refleksji).

2. Działanie proaktywne, zapobiegawcze, a nie reaktywne.

3. Uwzględnianie prywatności w każdym projekcie.

4. Uwzględnienie prywatności w całym cyklu życia danych.

5. Dokumentowanie stosowania privacy by design na potrzeby

realizacji zasady rozliczalności.

Cel Privacy by design

Dopasowanie odpowiednich (adekwatnych) środków bezpieczeństwa to

zidentyfikowanego ryzyka



(1) realizacja privacy by design 
(analiza ryzyka)

(2) opracowanie formalnie 
przyjętych zasad świadczenia 

pracy zdalnej

(3) prawne uregulowanie 
świadczenia pracy na odległość

(4) budowanie świadomości (5) wyposażenie w sprzęt 

(6) zastosowanie 
zabezpieczeń

(7) określenie zasad 
wynoszenia/korzystania z 

dokumentów poza organizacją

(8) określenie zasad 
komunikacji 

(9) licencje/własność 
intelektualna

(10) zapewnienie pomocy 
technicznej i utrzymania 

sprzętu i oprogramowania

(11) procedury dotyczące 
kopii zapasowych i ciągłości 

działania

(12) audyt i monitorowanie 
bezpieczeństwa



OBRAZ

a) opracowanie umowy o pracę, porozumienia zmieniającego stosunek pracy

b) wydanie polecenie służbowego

c) wprowadzenie zmian do regulaminu pracy, lub przeprowadzenie uzgodnień z przedstawicielami

pracowników

d) porozumienie ze związkami zawodowymi,

e) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych i zasadami bezpieczeństwa



a. szyfrowanie służbowych dysków w laptopach lub dysków przenośnych, kart pamięci lub
innych elektronicznych nośników informacji; zablokowanie portów, zainstalowanie
systemu antywirusowego lub potwierdzenie jego zainstalowania przez pracownika w
przypadku sprzętu prywatnego,

b. określenie sposobu zapisywania plików przez pracownika – w przypadku sprzętu
prywatnego –> obowiązek nagrywania na szyfrowanym nośniku zewnętrznym lub
obowiązek zapisywania na serwerze pracodawcy,

c. określenie systemów, do których dostęp może mieć pracownik zdalny oraz nadanie praw
dostępu,

d. zapewnienie rzeczywistego fizycznego bezpieczeństwa miejsca pracy, z
uwzględnieniem zabezpieczeń fizycznych budynku i lokalnego środowiska,

e. zapewnienie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i wymagań zapory sieciowej,

f. włączenie wszystkich funkcji bezpieczeństwa (np. hasła, automatyczne blokady ekranu)

g. zdalne usuwanie zawartości sprzętu,

h. włączenie wszystkich automatycznych aktualizacji dla systemu operacyjnego, aplikacji
oraz systemu antywirusowego,

i. wyposażenie w ekrany prywatyzujące,

j. uzyskanie zapewnienia od pracownika, że przeznaczy wybraną część mieszkania do
wykonywania pracy zdalnej w sposób ograniczających dostęp osób trzecich – członków
rodziny, znajomych,

k. zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych (przykład skrajny) – dodatkowy
zamek z uwagi na częste włamania w okolicy,

l. wprowadzenie obowiązku skanowania sprzętu podłączanego do sieci pod kątem
szkodliwego oprogramowania (ew. ponowna instalacja systemu operacyjnego)



a. klasyfikacja informacji, które może posiadać pracownik świadczący telepracę

b. ewidencja (in/out) wypożyczanych i zwracanych dokumentów

c. odbieranie uprawnień i praw dostępu oraz zwrot sprzętu, gdy czynności związane z telepracą

zostaną zakończone



a. sposoby komunikacji – e-mail, WhatsApp,

Zoom, Teams

b. metody zabezpieczenia dostępu zdalnego –

VPN, szyfrowanie

c. szyfrowanie plików

d. wrażliwość dokumentów – określenie, które

mogą lub nie mogą być zdalnie przesyłane

e. wymagania lub ograniczenia konfiguracji usług

sieci bezprzewodowej

f. zobowiązanie pracowników do korzystania z

Internetu służbowego, np. hotspot Wifi z telefonu

służbowego

g. określenie dozwolonych prac, godzin pracy

h. zapewnienie odpowiedniego sprzętu

telekomunikacyjnego (router etc.)



Uregulowanie:

● zasad i procedur zapobiegających sporom odnoszącym się do praw własności

intelektualnej stworzonej za pomocą urządzeń stanowiących własność prywatną

pracownika

● dostępu do urządzeń stanowiących własność prywatną (w celu weryfikacji

bezpieczeństwa urządzenia lub podczas dochodzenia)

● porozumień dotyczących wykorzystywanego licencjonowanego oprogramowania



a. w praktyce to konieczność dokumentowania w każdej formie, że przestrzegamy

stosowania zasady privacy by design

b. polityka ochrony informacji, polityka ochrony danych, regulamin pracy



:

Praca zdalna:

● Istotny/kluczowy element zapewnienia 

ciągłości działania

● Powinien być uwzględniony w planie 

zarządzania ciągłością działania



http://ttms.pl/en/
http://ttms.pl/en/

