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Prawnie uzasadniony interes (PUI) – test badania równowagi
Ocena prawnie uzasadnionego interesu (OPUI) zakłada, że spełnione zostały wszystkie wymogi, które mają
zastosowanie zgodnie z art. 5 RODO.
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Pytanie
Jaki jest cel przetwarzania
danych?
Czy przetwarzanie jest
niezbędne do spełnienia
jednego czy więcej celów
organizacyjnych?
Czy przetwarzanie jest
niezbędne do spełnienia
jednego lub więcej
określonych celów przez
stronę trzecią?
Czy RODO, ePrivacy lub
inne krajowe przepisy
identyfikują przetwarzanie
jako usprawiedliwione
(pod warunkiem
przeprowadzenia testu
równowagi zakończonego
pozytywnym wynikiem)?
Pytanie

1

Dlaczego czynność
przetwarzania jest ważna
dla administratora?

2

Jeżeli dotyczy, to
dlaczego przetwarzanie
jest ważne dla innych
stron, którym dane mogą
być ujawnione?

3

Czy istnieje inny sposób
osiągnięcia celu?
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I. Test celu
Odpowiedź
Wskazówki
Pierwszym etapem jest identyfikacja PUI oraz podanie
celu przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli operacja przetwarzania jest wymagana do
osiągnięcia zgodnego z prawem celu, to może być
oceniona jako uzasadniona dla tych celów.
Mimo że jeden cel wystarczy do OPUI, to warto podać
wszystkie cele, które mogą być osiągnięte za pomocą
przetwarzania opartego na PUI zarówno przez
administratora, jak i stronę trzecią.
Przykładem przetwarzanie opartym na PUI jest
przetwarzanie danych osób, np. danych klienta lub
pracownika, przez grupę przedsiębiorstw dla celów
administracyjnych (motyw 48 preambuły RODO).
Jeżeli administrator przetwarza dane szczególne w
kontekście pracowniczym, to może on powołać się na
art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
II. Test niezbędności
Odpowiedź
Wskazówki
Przetwarzanie danych na PUI może mieć mniejsze lub
większe, a czasami nawet kluczowe znaczenie dla
administratora. Nawet wtedy jednak, kiedy
przetwarzanie dla danego celu jest oczywiste i
uzasadnione, administrator powinien zadbać o
przekazanie podmiotom danych wymaganych przez
RODO informacji w zwięzłej formie.
PUI może być mniej lub bardziej ważny dla biznesu,
jednak organizacja musi być w stanie jasno wyjaśnić, na
czym on polega. Niektóre cele będą miały dużą wagę w
teście równowagi, podczas gdy inne mogą mieć
charakter podrzędny. Rozważ, czy Twoje interesy
odnoszą się do podstawowego prawa, interesu
publicznego czy innego rodzaju interesu.
To, że przetwarzanie jest kluczowe dla administratora
nie oznacza, że jest uzasadnione. Jest to powód, dla
którego należy przeprowadzić badanie równowagi pod
kątem potencjalnego wpływu na prawa osoby.
Rozważ, na których PUI będziesz polegał, to w
połączeniu z celem i kontekstem przetwarzania danych
określi wagę PUI.

§ Jeżeli go nie ma, to jasne jest, że przetwarzanie jest
niezbędne; lub
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§ Jeżeli jest inny sposób, ale wymagałby

nieproporcjonalnie dużego wysiłku, przetwarzanie jest
nadal niezbędne; lub
§ Jeżeli istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu, to
ocena skutków dla ochrony danych powinna wskazać
najmniej inwazyjny sposób przetwarzania danych; lub
§ Jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne wówczas nie
można oprzeć się na PUI.
Pytanie
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Czy osoba, której dane
dotyczą, spodziewa się, że
jej dane będą
przetwarzane?

III. Test równowagi
Odpowiedź
Wskazówki
Jeżeli osoby spodziewają się, że przetwarzanie będzie
miało miejsce, wówczas jego wpływ na nie
prawdopodobnie był już rozważony i zaakceptowany.
W przeciwnym razie będzie on miał większą wagę w
teście równowagi.

Czy przetwarzanie
zwiększa wartość
produktu lub usługi, z
których korzysta osoba?
Czy jest prawdopodobne,
że przetwarzanie może
negatywnie wpłynąć na
prawa osób?
Czy jest prawdopodobne,
że przetwarzanie może
powodować
nieuzasadnioną krzywdę
lub negatywnie wpływać
na osobę?
Czy brak przetwarzania
danych spowoduje
negatywne skutki dla
administratora?
Czy brak przetwarzania
danych spowoduje
negatywne skutki dla
strony trzeciej?
Czy przetwarzanie
odbywa się w interesie
osoby?
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Czy uzasadnione interesy
osoby są zgodne z
uzasadnionymi interesami
administratora?
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Klient
Jaki jest związek między § Aktywny
osobą a organizacją?
§ Zawieszony/były
§ Klient biznesowy
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Jakie są korzyści dla osoby, której dane dotyczą, lub dla
społeczeństwa?
Jeżeli przetwarzanie jest korzystne dla osoby, wówczas
istnieje większe prawdopodobieństwo, że administrator
będzie mógł przetwarzać te dane na podstawie PUI.
Jeżeli przetwarzanie danych jest bardziej związane z
interesem administratora lub strony trzeciej niż z
interesem osoby, to jest mniej prawdopodobne, że
interesy obu stron będą zrównoważone i wtedy większy
nacisk należy położyć na kontekst przetwarzania
danych i powiązanie z osobą.

··························
··························
··························

ul. Zakręt 8, 60-351 Poznań
biuro@lexdigital.pl
+48 500 214 942

····················································
§ Perspektywiczny (nie
kupił jeszcze towaru lub
usługi)
§ Pracownik lub kontraktor
§ Dostawca
§ Inny (podaj jaki)
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Jaki jest charakter
przetwarzanych danych?
Czy RODO wymaga
stosowania dodatkowej
ochrony dla
przetwarzanych tych
kategorii danych?
Czy istnieje
dwukierunkowa relacja
między organizacją a
osobą, której dane
osobowe będą
przetwarzane? Jeżeli tak,
to określ jak bliska jest ta
relacja?

§
§
§
§
§

Dane dotyczące dzieci itp.

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii
danych osobowych prawna podstawa przetwarzania
danych powinna być określone na podstawie art. 9
RODO.

Stała
Okresowa
Sporadyczna
Jednorazowa
Brak relacji

W przypadku trwających relacji lub bardziej
formalnego związku między osobą a administratorem,
może istnieć większe oczekiwanie ze strony osoby, że
jej dane będą przetwarzane przez organizację. Jeżeli
brak jest relacji, to możliwość przetwarzania zależy od
ważności i znaczenia celu.

Czy przetwarzanie danych
ogranicza lub podważa
prawa osób?

Czy dane osobowe zostały § Bezpośrednio
uzyskane bezpośrednio od § Pośrednio
§ Oba łącznie
osoby czy pośrednio?
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Czy brak jest równowagi
sił między organizacją a
podmiotem danych?
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Czy jest prawdopodobne,
że osoba może oczekiwać,
że jej dane osobowe będą
przetwarzane w tym celu?
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Czy przetwarzanie może
być uważane za inwazyjne
lub niewłaściwe? W
szczególności czy może
być postrzegane za takie
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§ Tak
§ Nie
§ Nie jestem pewien
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Jeżeli przetwarzanie mogłoby podważyć lub udaremnić
możliwość korzystania przez osoby z praw w
przyszłości, to może ono mieć znaczący wpływ na
równowagę interesów.
Jeżeli dane były pozyskane bezpośrednio od osoby,
należy wziąć pod uwagę wypełnienie obowiązku
informacyjnego wymaganego przez RODO, m.in.
należy podać cel przetwarzania danych oparty na PUI i
prawa osób oraz osobno informację o prawie do
sprzeciwu.
W przypadku, gdy dane osobowe nie są pozyskiwane
bezpośrednio, mogą być potrzebne mocniejsze
argumenty za użyciem PUI. Tu znaczenia nabiera
kontekst przetwarzania oraz relacje administratora z
osobą.
Czy dana osoba ma wybór w zakresie przetwarzania
swoich danych osobowych?
Dominująca pozycja organizacji będzie nieznacznie
przechylać szalę na niekorzyść wykorzystania PUI.
Administrator może temu zaradzić, dbając o równowagę
sił poprzez zapewnienie, że prawa poszczególnych osób
nie zostaną naruszone.
Biorąc pod uwagę związek między stronami,
dostarczane usługi/produkty, w tym spełnienie
obowiązku informacyjnego czy rozsądne jest
przypuszczenie, że osoba może spodziewać się
wykorzystania jej danych do tych lub powiązanych
celów? Im osoba bardziej spodziewa się takiego
przetwarzania tym większe są szanse na przetwarzanie
danych w oparciu o PUI.
Przetwarzanie powinno opierać się na podstawie
prawnej. Oparcie się na PUI może wynikać z charakteru
związku osoby z administratorem lub ze szczególnych
okoliczności. Im większa jest ingerencja w prywatność,
tym silniejsze powinny być argumenty za PUI
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przez osobę lub w
kontekście jej relacji z
administratorem?
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Czy osoba otrzymała
rzetelne informacje o
przetwarzaniu jej danych?
Jeżeli tak, to w jaki
sposób (klauzula
informacyjna)? Czy
niezbędne informacje są
przekazane jasnym i
prostym językiem?
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Czy osoba, której dane
dotyczą, może łatwo
kontrolować lub
sprzeciwić się
przetwarzaniu?

administratora oraz dokładniej powinny być
przeanalizowane prawa i wolności osoby.
Uwzględnij sposób przetwarzania danych, np. duża
skala, hurtownie danych, profilowanie, ujawnianie
dużej grupie osób lub publikacja danych.

Pamiętaj, że im bardziej nietypowe, nieoczekiwane lub
inwazyjne będzie przetwarzanie danych, tym większe
znaczenie ma poinformowanie osoby o szczegółach
dotyczących przetwarzania jej danych opierających się
na PUI.

§ Tak
§ Częściowo
§ Nie
Opisz, jak zamierzasz to
zrobić w części „Środki
bezpieczeństwa i
ograniczanie ryzyka”

Przyznanie większej lub pełnej kontroli podmiotowi
danych może pomóc administratorowi w podjęciu
decyzji o przetwarzaniu danych na PUI, w przeciwnym
wypadku może je uniemożliwić.
Jeżeli nie możesz dać kontroli osobie, to wyjaśnij,
dlaczego.

Jest to koncepcja podobna do oceny skutków dla
ochrony danych, w której można identyfikować
Czy można
Tak
potencjalne zagrożenia dla naruszenia praw lub
zminimalizować zakres
wolności osób, co pozwala na zmniejszenie ryzyka
przetwarzania danych
Opisz, jak zamierzasz to
poprzez stosowne dostosowanie przetwarzania lub
19
w celu ograniczenia
zrobić w części „Środki
zmianę jego zakresu.
ryzyka naruszenia praw
bezpieczeństwa i
Tak samo jest w przypadku OPUI, jeżeli stwierdzisz, że
lub wolności osób?
ograniczanie ryzyka”
przetwarzanie stanowi ryzyko prywatności danej osoby,
przetwarzanie powinno być ograniczone w celu redukcji
potencjalnego wpływu na podmioty danych.
IV. Środki bezpieczeństwa i ograniczanie ryzyka
Podaj, jakie wdrożono środki bezpieczeństwa i kontroli dla zmniejszenia ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów
danych, np. minimalizacja danych, pseudonimizacja, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, ochrona danych
w fazie projektowania, dodanie dodatkowej przejrzystości, uwierzytelnianie wielopoziomowe, retencja danych, ograniczony
dostęp, wyrażenie sprzeciwu, anonimizacja, szyfrowanie, funkcje skrótu (hash), funkcje skrótu z solą i inne metody
zabezpieczeń stosowane w celu ochrony danych. Część z nich prawdopodobnie została już zidentyfikowana i wdrożona
w wyniku oceny skutków dla ochrony danych.
V. Uzasadnienie podjętej decyzji i udokumentowanie wyniku
Decyzja:
Zatwierdzone przez:
Data:
Data przeglądu:
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