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„Pojawieniu się
dużych ilości
danych flotowych
towarzyszą obawy
o bezpieczeństwo i
prywatność”

Wykorzystanie i wymiana informacji o flocie
staje się coraz ważniejsze w kontekście
bezpiecznych i wydajnych operacji
biznesowych.
Pojawieniu się dużych ilości danych flotowych,
w dużej mierze popartych telematyką,
towarzyszą obawy o bezpieczeństwo i
prywatność. Wprowadzenie Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
UE (RODO) spowodowało, że obawy te znalazły
się w centrum uwagi.
Większość przepisów ujętych w RODO była już
wcześniej wymagana prawnie. W przypadku
organizacji wzorujących się na najlepszych
praktykach, wejście RODO nie powoduje
większych zmian.
Operatorzy flotowi i ich łańcuch dostaw
muszą zapewnić odpowiednią infrastrukturę,
procedury i kulturę, aby uniknąć naruszeń
RODO. Skutki nieprzestrzegania przepisów
mogą być poważne. Rozwiązania Webfleet
Solutions przywiązują dużą wagę do RODO, co
jest podstawą naszej współpracy z klientami.
W tym materiale wyjaśniamy, co rozporządzenie
może oznaczać dla Ciebie i Twojej floty.
Oferujemy przy tym praktyczne wskazówki,
które mogą pomóc w przestrzeganiu przepisów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ: informacje
zawarte w dokumentacji Webfleet Solutions i w Internecie
są podane wyłącznie do celów informacyjnych i stanowią
wyraz naszego stanowiska względem poruszanego tematu.
Nie należy rozumieć ich jako porady prawnej dotyczącej
omawianego tematu. Ponadto informacje zawarte w tych
dokumentach oraz w Internecie mogą nie odzwierciedlać
najnowszych zmian prawnych. Nie należy kierować się tymi
informacjami bez zasięgnięcia porady prawnej.

Thomas Schmidt,
dyrektor zarządzający, Webfleet Solutions

RODO:
PRZEGLĄD
Obecny cyfrowy świat jest zupełnie innym miejscem

Nowe przepisy nie powinny być traktowane jako

niż to, w którym żyliśmy, gdy w 1995 roku powstała

gruntowna zmiana prawodawstwa w zakresie

dyrektywa UE o ochronie danych.

ochrony danych, lecz powinny być postrzegane jako
rozszerzenie istniejących przepisów i najlepszych

Mimo że jej podstawowe zasady są nadal aktualne,

praktyk stosowanych obecnie przez organizacje.

dyrektywa została zaktualizowana poprzez
wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO). Rozporządzenie RODO,
obowiązujące od 25 maja 2018 r., harmonizuje
przepisy o ochronie danych osobowych w całej
Europie, aby odpowiednio chronić wszystkich
obywateli UE.
Zasadniczo chodzi o ochronę danych osobowych,
które definiuje się jako „wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej”. W związku z tym RODO jest
obszarem szczególnych obaw operatorów flotowych,
którzy często mają dostęp do danych dotyczących
kierowców lub zarządzają takimi informacjami.

RODO harmonizuje
przepisy o ochronie
danych osobowych
w całej Europie,
zapewniając
odpowiednią ochronę
wszystkich obywateli
UE
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W JAKI SPOSÓB RODO ZMIENIA OCHRONĘ DANYCH
OSOBOWYCH W ODNIESIENIU DO TELEMATYKI?

W ramach RODO wprowadzono kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych
osobowych, które mogą mieć szczególny wpływ na zarządzanie flotą i korzystanie z telematyki.

1

OSOBA FIZYCZNA JEST W CENTRUM UWAGI.
Podstawowym założeniem rozporządzenia
RODO jest zapewnienie ludziom większych

4

P
 RZEDSIĘBIORSTWA PODLEGAJĄ
JEDNEMU ORGANOWI REGULACYJNEMU.
Przedsiębiorstwa działające w różnych krajach

możliwości, dlatego osoby fizyczne muszą

europejskich — w szczególności te, które

być z wyprzedzeniem w pełni informowane

obsługują pojazdy przekraczające granice —

o tym, które ich dane zostaną wykorzystane,

podlegają obecnie jednemu zbiorowi przepisów

przez kogo, dlaczego i jak długo będą

i mają do czynienia tylko z jednym organem

wykorzystywane. Osoby te mogą wyrazić zgodę

regulacyjnym tym w kraju, w którym mają swoją

lub odmówić jej udzielenia, a także, z pewnymi

siedzibę.

ograniczeniami, mogą żądać wstrzymania
wykorzystania ich danych.

2

N IEZBĘDNA JEST OCENA RYZYKA I

5

S UROWSZE WYMOGI DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZEŃ. Dane osobowe są obecnie
chronione przed wszelkiego rodzaju

PRZEPROWADZENIE AUDYTU. Korzystając

nieautoryzowanym użyciem w oparciu o

z danych osobowych, przedsiębiorstwa muszą

ocenę stopnia wrażliwości danych. Dane GPS

zidentyfikować i ograniczyć wszelkie ryzyko

dotyczące lokalizacji dostarczane przez system

niewłaściwego wykorzystania danych, a

telematyczny mogą być wrażliwe, ponieważ

także przedstawić dokumentację określającą

mogą ujawniać wiele informacji na temat

sposób wykorzystania danych oraz kroki, jakie
należy podjąć w celu zapewnienia zgodności z
przepisami.

3

6

poszczególnych osób.

WIĘKSZE GRZYWNY ZA
NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW. Zgodnie

N
 IEKTÓRE ORGANIZACJE MUSZĄ RÓWNIEŻ

z RODO, maksymalna grzywna za naruszenie

WYZNACZYĆ INSPEKTORA DS. ochrony

przepisów wynosi 20 mln EUR lub cztery

danych (DPO). RODO wprowadza obowiązek

procent obrotu, w zależności od tego, która z

powołania inspektora ds. ochrony danych

tych kwot jest wyższa.

(DPO) w przypadku wykonywania określonych
rodzajów przetwarzania danych. Na przykład,
gdy podstawowe działania wymagają
regularnego i systematycznego monitorowania
osób fizycznych na dużą skalę.
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JAKIE SĄ ROLE
W RAMACH RODO?

JAKIE SĄ
ICH OBOWIĄZKI?

RODO podlegają zarówno administratorzy danych,

Podstawowe obowiązki organizacji są określone

jak i podmioty przetwarzające dane. W większości

w zasadach ochrony danych osobowych RODO.

przypadków firma działa jako administrator danych,

Wymagają one, aby dane osobowe były:

a jej dostawcy są klasyfikowani jako podmioty
przetwarzające dane, ale pełne definicje obu typów

•

podmiotów brzmią następująco:

sposób przejrzysty;
•

•

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w
gromadzone do określonych, jednoznacznych i

Podmiot przetwarzający dane to organizacja

legalnych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób

przetwarzająca dane osobowe w imieniu

niezgodny z tymi celami;

administratora danych. Webfleet Solutions

•

działa jako podmiot przetwarzający wszystkie

konieczne do osiągnięcia celów, dla których są

dane osobowe przekazywane przez klientów i
partnerów za pośrednictwem naszych systemów

adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest
one przetwarzane;

•

i platform.

dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane
(należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w
celu zapewnienia bezzwłocznego usunięcia lub

•

Administrator danych to organizacja, która
określa cele i sposoby przetwarzania danych

poprawienia niedokładnych danych osobowych);
•

przechowywane w formie umożliwiającej

osobowych. Na przykład, jeśli chodzi o dane

identyfikację osób, których dotyczą dane,

flotowe dostarczane przez WEBFLEET, nasze

przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne

rozwiązanie do zarządzania flotą Software-

do osiągnięcia celów, dla których dane są

as-a-Service (SaaS), firma działa jako

przetwarzane;

administrator danych, który decyduje, jak te
dane są wykorzystywane — na przykład w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w
drodze.
Jedną z najważniejszych zmian w przepisach o
ochronie danych osobowych wprowadzonych
przez RODO jest to, że teraz również podmioty
przetwarzające dane będą musiały przestrzegać tych
przepisów, podczas gdy wcześniej odpowiedzialność
spoczywała wyłącznie na administratorach danych.

•

przetwarzane w sposób, który jest właściwy i
bezpieczny.
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JAKIEGO RODZAJU DANYCH
DOTYCZĄ PRZEPISY?
W ramach RODO definicje danych osobowych zostały

Wyraźnej zgody wymaga udostępnianie danych

rozszerzone.

osobowych szczególnie chronionych — „danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe

Osoba fizyczna — lub „osoba, której dane dotyczą”,

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania

jak określono to w rozporządzeniu — może zostać

religijne lub światopoglądowe, przynależność do

zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio.

związków zawodowych oraz przetwarzanie danych

Identyfikatory danych osobowych mogą obejmować

genetycznych, danych biometrycznych w celu

wszelkie dane, od imienia i nazwiska osoby po

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej

dane związane z unikalnymi identyfikatorami,

lub danych dotyczących zdrowia, płci lub orientacji

takimi jak numer rejestracyjny pojazdu lub numer

seksualnej tej osoby”.

identyfikacyjny pojazdu (VIN). Jeżeli osobę, której
dane dotyczą, można zidentyfikować na podstawie
danych — nawet jeżeli nie dokonano identyfikacji —
należy je uznać za dane osobowe.
Rodzaje danych osobowych dotyczących
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby mogą obejmować opinie, fakty a nawet
materiały rekrutacyjne i notatki z rozmów
kwalifikacyjnych.
Dane anonimowe nie wchodzą w zakres RODO,
jeżeli podjęte działania uniemożliwiają lub sprawiają,
że niepraktycznym staje się połączenie danych
osobowych z osobą możliwą do zidentyfikowania.
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PRAWNA PODSTAWA
PRZETWARZANIA DANYCH
Aby przetwarzać dane osobowe, trzeba mieć ku temu

•

ZGODA

ważny powód zgodny z prawem, a cel wykorzystania

W tym przypadku osoba fizyczna musi

musi być wcześniej określony.

dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie
jej danych w określonym celu. Należy pamiętać,

Najbardziej oczywistą podstawą przetwarzania

że zgoda ta musi być jednoznaczna, nie może

danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane są

być w żaden sposób wymuszana i może zostać

przetwarzane. Dobrowolność tej zgody może być

wycofana w każdej chwili.

jednak kwestionowana np. w przypadku stosunku
pracy.

•

W tym przypadku musi istnieć uzasadniony
interes, który nie jest sprzeczny z podstawowymi

W związku z tym istnieją inne zgodne z prawem

prawami danej osoby.

podstawy przetwarzania danych, które można
zastosować, a wybrana opcja musi być jasno

UZASADNIONE INTERESY

•

udokumentowana.

WYKONANIE UMOWY
Podstawa ta umożliwia przetwarzanie danych,
jeśli jest to konieczne dla realizacji umowy, którą
została zawarta lub jest zawierana z daną osobą.

•

OBOWIĄZEK PRAWNY
Przetwarzanie może być przeprowadzone, jeśli
jest to konieczne do zapewnienia zgodności z
wymogami prawnymi.

•

PODSTAWOWE INTERESY
Przetwarzanie może mieć miejsce również wtedy,
gdy konieczna jest ochrona czyjegoś życia.

•

ZADANIE PUBLICZNE
W takim przypadku przetwarzanie jest konieczne
do wykonania zadania leżącego w interesie
publicznym.
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Warto zauważyć, że na ogół operatorzy flot mają
uzasadniony interes lub umowne uzasadnienie

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH

przetwarzania danych osobowych.
W przypadku operatorów flot uzasadniony

Zgodnie z RODO, cel lub cele przetwarzania

interes może obejmować przetwarzanie danych

danych muszą być z góry jasno określone.

dotyczących przebiegu w celu zarządzania umowami

Wymieniony cel musi być konkretny i zrozumiały

najmu pojazdów, dane dotyczące paliwa w celu

dla danej osoby.

zapobiegania oszustwom lub wykorzystanie danych
dotyczących zachowania kierowców w celu ochrony

CELE KORZYSTANIA Z DANYCH

zdrowia i bezpieczeństwa kierowców.

TELEMATYCZNYCH OBEJMUJĄ:
•

monitorowanie pojazdów pod kątem

Umowne powody przetwarzania danych mogą

bezpieczeństwa aktywów i optymalizacji

obejmować wykorzystanie danych telematycznych do

floty;

rejestrowania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy

•

monitorowanie zachowania podczas jazdy w

kierowców. Powody te mogą być uwzględnione w

celu poprawy bezpieczeństwa kierowców i

umowie o pracę.

zmniejszenia kosztów paliwa;

Należy również pamiętać, że dana osoba ma „prawo

•

bezpieczeństwa i wydajności pracy

do bycia zapomnianą” i zażądać usunięcia danych.
Może to nastąpić w wyniku cofnięcia zgody, gdy
dane nie są już potrzebne w związku z celem, w jakim

komunikację z kierowcami w celu poprawy
pracowników;

•

wykorzystanie tachografów i danych
dotyczących czasu pracy kierowcy w celu

zostały zgromadzone, lub gdy osoba zgłasza sprzeciw

zapewnienia zgodności z przepisami z

wobec przetwarzania i nie ma uzasadnionego interesu

zakresu czasu pracy;

argumentującego ich dalsze przetwarzanie.
•

sprawozdawczość zarządczą w celu
optymalizacji działalności, w tym poprawy
obsługi klienta lub wydajności floty;

•

integrację z oprogramowaniem lub sprzętem
innych firm.
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KTO BIERZE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ?
Należy podkreślić, że każdy członek organizacji

Mało prawdopodobne jest, aby dział floty ponosił

ponosi odpowiedzialność za ochronę danych

ostateczną odpowiedzialność za zgodność z

osobowych, ponieważ naruszenia bezpieczeństwa

przepisami, lecz kierownik floty może odegrać

danych mogą mieć miejsce na wielu różnych etapach

kluczową rolę w inny sposób, na przykład poprzez:

łańcucha dostaw i na różne sposoby.
•
Dlatego właściwe jest przekazanie głównej
odpowiedzialności wyznaczonej osobie lub zespołowi

zarządzanie relacjami z dostawcami i dbanie o to,
aby podpisane zostały odpowiednie umowy;

•

sprawdzanie, czy istnieją podstawy prawne do

w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania

wykorzystywania wszelkich danych dotyczących

procesami mającymi na celu utrzymanie zgodności

kierowców lub pracowników działu floty;

przedsiębiorstwa z przepisami.

•

uzyskiwanie w razie potrzeby zgody członków
zespołu;

•

komunikowanie się z personelem i głównymi
zainteresowanymi stronami współpracującymi
z działem floty, aby upewnić się, że znają swoje
obowiązki;

•

dostarczanie informacji potrzebnych do
przeprowadzenia audytu zgodności, takich jak
umowy i dokumentacja zgód.

Na poziomie organizacyjnym główną
odpowiedzialność można przypisać wyznaczonemu
inspektorowi ds. ochrony danych (DPO). Często
równie wiodącą rolę w tym procesie będą odgrywały
działy zasobów ludzkich, operacji i technologii
informacyjnych (IT).

JAK OPRACOWAĆ
PLAN DZIAŁANIA
Duży przepływ informacji w łańcuchu dostaw floty

Następnie można podjąć kroki w celu zajęcia się każdym

może narazić operatorów flot na szczególnie wysokie

z tych powiązań i zapewnienia podjęcia odpowiednich

ryzyko w ramach RODO.

kroków w celu złagodzenia i wyeliminowania ryzyka dla
poszczególnych osób tam, gdzie jest to możliwe.

Na przykład przedsiębiorstwo może uzyskać
dane dotyczące prawa jazdy zarówno od organu

W rzeczywistości taka ocena ryzyka jest

wydającego prawo jazdy, jak i od samego kierowcy,

obowiązkowa w określonych sytuacjach na mocy

w celu ustalenia jego zdolności do prowadzenia

RODO i jest określana mianem oceny skutków dla

pojazdów. Dane te mogą być jednak wymieniane

ochrony danych.

również z dostawcami usług w zakresie leasingu
pojazdów, zarządzania ryzykiem lub ubezpieczeń.

Ocena skutków dla ochrony danych jest szczególnie
istotna w przypadku wprowadzania przez firmę

Biorąc pod uwagę dużą powszechność

nowego procesu, systemu lub technologii w zakresie

ryzyka, pierwszym krokiem, jaki może podjąć

danych. Można ją jednak również wykorzystać do

przedsiębiorstwo, jest przeprowadzenie pełnej oceny

oceny zgodności z RODO, pomagając organizacji

ryzyka, która pomoże uzyskać szczegółowy obraz

w dostosowaniu się do przepisów i wykazaniu, że

różnych ogniw w łańcuchu dostaw, w których dane są

podjęto odpowiednie działania w celu zapewnienia

wymieniane, oraz zidentyfikować potencjalne źródła

stałego przestrzegania przepisów.

naruszeń bezpieczeństwa danych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) | 11

Zgodnie z RODO, ocena skutków dla ochrony danych

Europejskie organy ds. ochrony danych

jest wymagana, jeżeli przetwarzanie danych „może

przedstawiły wytyczne dotyczące wymogów

spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności

skutecznej oceny skutków w zakresie ochrony

osób fizycznych”. Dotyczy to w szczególności sytuacji,

danych, a ich podstawowe zasady bazują na

w których wykorzystuje się dane w celu:

najlepszych praktykach w zakresie ochrony danych
osobowych.

•

systematycznej i wszechstronnej oceny
osobistych atrybutów jednostki, w tym

Zachowanie zgodności z przepisami jest łatwiejsze

profilowania;

dzięki podjęciu następujących kroków:

•

przetwarzania danych wrażliwych na dużą skalę;

•

systematycznego monitoringu danych na dużą

•

mapowanie wszystkich przepływów danych;

skalę.

•

kontrola łańcucha dostaw;

•

upewnienie się, że zawarto odpowiednie umowy;

•

ustanowienie procesu składania wniosków

Znaczna część danych dotyczących floty będzie
objęta tymi trzema warunkami, np. wykorzystanie
technologii telematycznych do monitorowania

dotyczących danych osobowych;
•

wydajności kierowców, co można uznać za

posiadanie planu na wypadek naruszeń ochrony
danych;

systematyczne monitorowanie pracowników w ich
miejscu pracy.

•

upewnienie się, że pracownicy rozumieją swoje
role.

OPIS
PRZEWIDYWANEGO
PRZETWARZANIA

MONITOROWANIE
I PRZEGLĄD

OCENA SKUTKÓW
DLA OCHRONY
DANYCH

DOKUMENTACJA

ŚRODKI
PRZEWIDZIANE W
CELU ZAPEWNIENIA
ZGODNOŚCI Z
PRZEPISAMI
ŚRODKI
PRZEWIDZIANE
W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA
ZAGROŻENIOM

OCENA ZAGROŻEŃ
DLA PRAW I
WOLNOŚCI

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) | 12

MAPOWANIE WSZYSTKICH
PRZEPŁYWÓW DANYCH
Mapowanie wszystkich przepływów danych
uczestniczących w łańcuchu dostaw floty może
przeprowadzenia odpowiedniej oceny ryzyka.

TYPOWY PRZEPŁYW DANYCH
DOTYCZĄCYCH FLOTY

Obejmuje ono odnotowywanie wszystkich

Przedsiębiorstwa wykorzystujące floty

być użytecznym punktem wyjścia do celów

przychodzących i wychodzących z firmy przepływów
danych, jak również osób fizycznych lub organizacji
zaangażowanych w te transakcje.
Pomocne może być mapowanie na wykresie
wizualnym, który pozwala na szybką analizę różnych
ogniw łańcucha.
W każdym przypadku należy określić, kto jest
administratorem danych, a kto jest podmiotem
przetwarzającym, a następnie ustalić, czy zostały
podpisane odpowiednie umowy.
Pomoże to firmie zrozumieć, jak jest ona
przygotowana do wejścia w życie RODO i gdzie
występują potencjalne problemy.

pojazdów będą obsługiwać dużą liczbę
przepływów danych, zarówno przychodzących,
jak i wychodzących. Organizacje zewnętrzne,
z którymi można wymieniać poufne dane
osobowe, to m.in.:
•

dostawcy oprogramowania telematycznego
i innego;

•

firmy leasingowe;

•

dealerzy samochodowi;

•

ubezpieczyciele;

•

dostawcy usług zarządzania ryzykiem;

•

dostawcy usług zarządzania wypadkami;

•

organy rejestracji pojazdów;

•

dostawcy usług serwisowych, konserwacji i
napraw;

•

dostawcy kart paliwowych.
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KONTROLA ŁAŃCUCHA
DOSTAW
Przedsiębiorstwa mogą być pociągane do
odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa
danych w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że
jeszcze ważniejsze staje się zagwarantowanie, aby
wszyscy przetwarzający dane wrażliwe, czynili to w
sposób możliwy do udowodnienia i bezpieczny.
Każdy podmiot przetwarzający dane, zidentyfikowany
podczas sporządzania mapy danych, powinien być w
stanie zapewnić wystarczające gwarancje spełnienia
wymogów RODO oraz ochrony praw osób, których
dane są przetwarzane.
To samo dotyczy wszystkich potencjalnych nowych
dostawców i ważne jest wprowadzenie jasnej
ścieżki audytu dla wszystkich sytuacji, w których
przetwarzane są dane osobowe. Należy pamiętać,
że dostawcy ci mogą współpracować też z innymi
dostawcami, którzy również mogą korzystać z tych
danych.

UPEWNIENIE SIĘ, ŻE
ZAWARTO ODPOWIEDNIE
UMOWY
W przypadku wystąpienia przepływu danych ważne
jest określenie, czy do zapewnienia zgodności
transakcji z RODO wymagana jest nowa zgoda.
Na przykład, czy cel wykorzystania danych
telematycznych w przeszłości był jasno określony, czy
dane są nadal wykorzystywane do obniżenia kosztów
paliwa, poprawy bezpieczeństwa czy też do innych
celów? Jeśli nie, należy to skorygować i wyjaśnić
pracownikowi, dlaczego przetwarzanie danych
osobowych jest wymagane.
W każdym przypadku, gdy administrator danych
korzysta z usług podmiotu przetwarzającego,
musi zostać zawarta pisemna umowa określająca
warunki korzystania z danych. Umowy te są również
pomocne w zapewnieniu, że obie strony rozumieją
swoje obowiązki i odpowiedzialność. RODO określa,
co powinno być zawarte w umowie pomiędzy
administratorem a podmiotem przetwarzającym dane.

Przedsiębiorstwa
mogą być pociągane
do odpowiedzialności
za naruszenia w całym
łańcuchu dostaw
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USTANOWIENIE PROCESU SKŁADANIA
WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO, każda osoba ma prawo dostępu do

Powinny one również zapewnić łatwy dostęp do

swoich danych osobowych będących w posiadaniu

danych. W przypadku telematyki może to oznaczać

organizacji. W przypadku danych telematycznych

współpracę z dostawcą, który zapewnia łatwo

może to obejmować między innymi takie kategorie

dostępne i wyczerpujące raporty z informacjami o

danych jak informacje o lokalizacji, podróży i

tym, jakie dane są przechowywane na temat każdego

liczbie kilometrów lub dane statystyczne na temat

kierowcy.

zachowania kierowców.
Firmy mogą również utworzyć dedykowany adres
Jeżeli dana osoba złoży wniosek o informację o

e-mail, na który można wysyłać zapytania. Podejście

sposobie wykorzystania jej danych osobowych, musi

oparte na najlepszych praktykach umożliwiłoby

ona otrzymać szczegółowe informacje na temat tych

osobom fizycznym zdalny dostęp do informacji

danych oraz potwierdzenie, czy są one przetwarzane.

za pośrednictwem bezpiecznego systemu

Informacje należy dostarczyć najpóźniej w ciągu

samoobsługowego.

miesiąca od otrzymania zapytania, jednak w
przypadku złożonych lub licznych wniosków okres ten
może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.
Aby zachować zgodność z przepisami,
przedsiębiorstwa powinny ustanowić jasny proces
rozpatrywania takich wniosków. Może to obejmować
przypisanie odpowiedzialności odpowiednim
pracownikom oraz kroki mające na celu weryfikację
tożsamości osoby składającej wniosek.

Jeżeli dana osoba
złoży wniosek o
informację o sposobie
wykorzystania jej
danych osobowych,
musi ona otrzymać
szczegółowe
informacje na temat
tych danych oraz
potwierdzenie, czy są
one przetwarzane.
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POSIADANIE PLANU NA
WYPADEK NARUSZENIA
OCHRONY DANYCH

LISTA KONTROLNA NARUSZEŃ
BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
Aby właściwie reagować na wszelkie

Nawet mimo wprowadzenia szerokiego wachlarza

przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych,

środków w celu zmniejszenia ryzyka, ważne jest

przedsiębiorstwa powinny się upewnić, że są w

wdrożenie procesu postępowania w przypadkach

stanie spełnić wszystkie poniższe wymogi:

naruszenia bezpieczeństwa danych.

•

należy wprowadzić proces oceny

Naruszenie bezpieczeństwa danych może obejmować

prawdopodobnego ryzyka dla osób fizycznych

jedno z poniższych działań:

w wyniku naruszenia;

•
•

dostęp do danych osobowych przez

•

należy określić, kto jest właściwym organem

nieupoważnioną osobę trzecią;

nadzorczym w odniesieniu do działań

umyślne lub przypadkowe naruszenie przepisów

związanych z przetwarzaniem danych;

przez administratora lub podmiot przetwarzający;
•

•

•

należy posiadać procedurę powiadamiania

wysyłanie danych osobowych do niewłaściwego

właściwego organu nadzoru o naruszeniu w ciągu

odbiorcy;

72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu,

zagubione lub skradzione urządzenia

nawet w przypadku niedysponowania jeszcze

komputerowe zawierające dane osobowe;

wszystkimi szczegółami;

•

zmiana danych osobowych bez zgody;

•

utrata dostępności danych osobowych.

Należy wprowadzić solidne procedury wykrywania

•

należy wiedzieć, jakie informacje o naruszeniu
trzeba przekazać właściwemu organowi nadzoru;

•

należy wprowadzić procedurę informowania

naruszeń bezpieczeństwa danych, prowadzenia

osób, których to dotyczy, o naruszeniu, jeżeli

dochodzeń w ich sprawie i wewnętrznego ich

może ono spowodować wysokie ryzyko dla ich

zgłaszania. Pomaga to w podejmowaniu świadomych

praw i wolności;

decyzji, czy naruszenie jest wystarczająco poważne,

•

aby należało je było zgłosić właściwemu organowi
nadzoru, co musi nastąpić w ciągu 72 godzin, o ile

należy bez zbędnej zwłoki poinformować
osoby, których dotyczy naruszenie;

•

należy wiedzieć jakie informacje o naruszeniu

jest to wykonalne. Jeśli istnieje wysokie ryzyko, że

trzeba przekazać osobom fizycznym, a także

naruszenie będzie miało negatywny wpływ na prawa

przygotować porady, które pomogą im chronić

i wolności osób fizycznych, muszą one również zostać

się przed skutkami naruszenia;

o tym fakcie powiadomione.

•

nawet jeśli nie wszystkie podlegają zgłoszeniu1.

Aby wspomóc ten proces, pracownicy mogą zostać
przeszkoleni w zakresie rozpoznawania naruszeń
bezpieczeństwa danych i zgłaszania ich wewnątrz firmy.

należy udokumentować wszystkie naruszenia,

1

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-generaldata-protection-regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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UPEWNIENIE SIĘ, ŻE PRACOWNICY
ROZUMIEJĄ SWOJE ROLE
Czasami istnieje przekonanie, że ochrona danych

lub opracowanie krótkiego podręcznika, który będzie

jest wyłączną odpowiedzialnością wyznaczonego

przechowywany w każdym pojeździe. Wszystko

administratora danych w ramach organizacji.

to może stanowić część ustrukturyzowanego i

Wszyscy pracownicy mogą jednak odegrać rolę w

metodycznego podejścia do ochrony danych, a

zapewnieniu, że ich firma przestrzega przepisów.

stosując się do wytycznych dotyczących najlepszych

Nawet codzienne czynności, takie jak wysyłanie

praktyk, przedsiębiorstwa mogą zapewnić trwałe

wiadomości e-mail, mogą prowadzić do naruszenia

przestrzeganie przepisów.

bezpieczeństwa danych, jeśli dane osobowe zostaną
przypadkowo przesłane osobie, która nie ma zgody

Realizacja wszystkich zaleceń może być znaczącym

na ich przeglądanie.

przedsięwzięciem, lecz należy poświęcić czas i
zasoby na zapewnienie wprowadzenia odpowiednich

Dlatego ważne jest, aby stworzyć odpowiednią kulturę

systemów i ich stałego monitorowania pod kątem

organizacyjną i pomóc wszystkim pracownikom w

zgodności z wymaganiami prawnymi.

dbaniu o ochronę danych osobowych.
Niezwykle ważna jest również współpraca z
Komunikacja może być ważna dla osiągnięcia tego

dostawcami, którzy powinni zapewnić te same

celu — od prostych środków, takich jak biuletyny

wysokie standardy ochrony danych. Oznacza to

e-mail przesyłane do pracowników, po ukierunkowane

również dokonanie przeglądu istniejących relacji z

sesje szkoleniowe i warsztaty. Doradza się również

dostawcami, w ramach których dane są wymieniane,

przedsiębiorstwom, aby upewniły się, że pracownicy

w celu upewnienia się, że wyraźnie uzgodniono, do

mają świadomość swojej odpowiedzialności za

czego będą one wykorzystywane. Podejście oparte

ochronę danych, w tym za wszelkie działania,

na najlepszych praktykach może również obejmować

które mogą wiązać się z ryzykiem naruszenia

wykorzystanie pisemnych umów w celu określenia

bezpieczeństwa danych oraz opracowały sposoby

szczegółowych warunków użytkowania danych.

reagowania w przypadku podejrzenia pracowników,
że przyczynili się do naruszenia.
Komunikacja w ramach zarządzania flotą pojazdów
może być szczególnie trudna, ponieważ pracownicy
mogą spędzać znaczną część czasu w drodze.
Zatem pomocne może być rozważenie sposobu,
w jaki komunikacja jest dostarczana. Może to
oznaczać wysłanie wiadomości do pracowników za
pośrednictwem ich terminali kierowców w pojazdach

Ważne jest, aby stworzyć
odpowiednią kulturę
organizacyjną i pomóc
wszystkim pracownikom w
dbaniu o ochronę danych
osobowych

W JAKI SPOSÓB
WEBFLEET SOLUTIONS
MOŻE POMÓC W
SPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z RODO?
Dla operatora floty nawigowanie po zawiłościach

Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że ich

RODO może być niczym wędrówka po

system telematyczny nie narusza nowych przepisów,

skomplikowanym labiryncie przepisów.

narażając je przy tym na kary za naruszenie
prywatności i bezpieczeństwa danych.

Choć nowe przepisy należy postrzegać z pewnej
perspektywy — jako krok w kierunku rozszerzenia i

W Webfleet Solutions pracujemy zgodnie

wzmocnienia istniejących przepisów dotyczących

z wymogami RODO od 2012 roku, kiedy to

prywatności i bezpieczeństwa danych — ciężar

opublikowano pierwsze projekty rozporządzenia.

odpowiedzialności z pewnością się zwiększył.

Dlatego też przy projektowaniu rozwiązań, które
dostarczamy naszym klientom, duży nacisk kładziono

Dlatego też zostały dokładniej uregulowane stosunki

na regulacje prawne, dzięki czemu możesz mieć

pomiędzy operatorami flot a ich kierowcami

pewność, że podjęliśmy wszelkie możliwe kroki w celu

oraz pomiędzy operatorami (administratorami)

zapewnienia bezpieczeństwa Twoim klientom.

a podmiotami przetwarzającymi dane — a w
szczególności dostawcami usług telematycznych.
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BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI TO PRIORYTET
Zasada domyślnej ochrony danych osobowych,

od czasu udostępnienia pierwszych projektów

wzmacniająca rolę bezpieczeństwa danych, jest

RODO w 2012 roku. Poniżej przedstawiamy, w jaki

integralną częścią RODO.

sposób nasze rozwiązania, które są kontrolowane i
audytowane przez naszego inspektora ds. ochrony

Przede wszystkim należy wdrożyć środki techniczne

danych (DPO), realizują ten cel.

i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych.
Wymóg ten nakłada na dostawców technologii
obowiązek uwzględniania prywatności jako części
projektu produktu. Webfleet Solutions, jako podmiot
przetwarzający dane osobowe klientów, dokłada
wszelkich starań aby wywiązać się z tego obowiązku

AKREDYTOWANE BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH
Narzuciliśmy sobie bardzo surowe przepisy dotyczące
prywatności i bezpieczeństwa danych, a także
opracowaliśmy procesy najlepszych praktyk w celu
zapewnienia spełniania najwyższych standardów.
Podstawą tego jest akredytacja ISO/IEC 27001:2013
przyznana Webfleet Solutions i obejmująca
wszystkich pracowników firmy.
Nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji (SZBI) obejmuje wszystkie najważniejsze
procesy biznesowe konieczne do zabezpieczenia
zasobów informacyjnych związanych z platformą
usługową Webfleet Solutions. Zgodnie z normą
ISO/IEC 27001:2013 obejmuje to architekturę,
inżynierię, zapewnienie jakości i usługi informatyczne,
jak również nasze bezpieczne centra danych
zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
Bezpieczne, szyfrowane logowanie i transfer
danych na naszą platformę usługową spełnia
najwyższe standardy szyfrowania EV SSL (Extended
Validation SSL Certificate).
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Nasze zasady bezpieczeństwa i
procesy kodowania zapewniają
elastyczny cykl życia produktu.
Obejmują one wzajemnie

Nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje:
•

system zarządzania informacjami oraz wszystkie działania

recenzowane projektowanie i

operacyjne.

kodowanie, wytyczne dotyczące
stylu, testowanie funkcjonalne

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa, które wspierają

•

Protokoły bezpieczeństwa w zakresie zasobów ludzkich,

/ testowanie obciążenia w celu

które obejmują dobór odpowiednich pracowników i

zapewnienia jakości, zarządzanie

zapewnienie im ciągłych szkoleń dostosowanych do

wprowadzaniem zmian oraz

indywidualnych potrzeb.

statystyczne przeglądy kodów.

•

inwentaryzację, własność i konserwację przez cały cykl

Realizujemy także następujące

życia aktywów, w celu zapewnienia właściwej kategoryzacji,

programy: szkolenie naszych

oznakowania i przypisania właściciela ryzyka. Zawiera się

pracowników w zakresie

w tym również bezpieczne obchodzenie się z własnością

bezpieczeństwa; testowanie i
przegląd bezpieczeństwa na
poziomie wdrożenia; wzmacnianie

Kontrole zarządzania aktywami, które obejmują

intelektualną firmy i danymi klientów.
•

Kontrole dostępu pod kątem „potrzeby posiadania” i

systemu; zarządzanie poprawkami

„potrzeby niezbędnej wiedzy”. Dodatkowe elementy

i lukami w zabezpieczeniach;

kontrolne zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi.

testowanie bezpieczeństwa aplikacji

•

internetowych.

Technologie kryptograficzne chroniące poufność i
integralność danych naszych klientów i naszych systemów
operacyjnych.

Zespół odpowiedzialny za System
Zarządzania Bezpieczeństwem

•

regularnie testowane centra przetwarzania danych Tier3+,

Informacji (SZBI) przeprowadza

aktywną konfigurację zapewniającą odzyskiwanie danych po

regularne przeglądy wymagań

awarii i wysoką dostępność.

prawnych i bezpieczeństwa,
które mogą mieć wpływ na naszą

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe obejmujące

•

Bezpieczeństwo operacyjne oparte na podstawach

platformę telematyczną lub zasoby

bezpieczeństwa i wspierane zarządzanymi, rygorystycznymi i

informatyczne.

powtarzalnymi procesami.
•

Bezpieczeństwo komunikacji dzięki środkom takim jak
segregacja sieci, separacja VLAN, DMZ z wielopoziomowymi
zaporami sieciowymi, sieciowe kontrole dostępu (NAC) oraz
szyfrowanie domyślnie przy użyciu najnowszych standardów
branżowych.
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DANE TWOICH KIEROWCÓW
— TWOJA DECYZJA

PRZECHOWYWANIE
DANYCH

Ponieważ dane telematyczne odnoszą się do Twoich

Zgodnie z RODO należy udokumentować, jakie dane

kierowców, to Ty decydujesz, w jaki sposób i w jakim

osobowe są przechowywane, skąd one pochodzą i

celu są one przez nas wykorzystywane.

komu są udostępniane.

Współpracujemy z grupami ds. ochrony danych

Platforma usług Webfleet Solutions oferuje domyślne

oraz radami/związkami zawodowymi w celu

opcje przechowywania danych, oparte na typowych

zademonstrowania naszego zaangażowania w

wymaganiach klienta, choć można je dostosować.

ochronę prywatności kierowców. Aby upewnić się,
że wszyscy wiedzą, w jaki sposób wykorzystywane

Wiadomości tekstowe, zamówienia i komunikaty

są ich dane, dostarczamy obszerne materiały

o statusie pojazdu, pozycyjne ścieżki danych oraz

wyjaśniające, w tym podręczniki i materiały

dane o zdarzeniach związanych z prowadzeniem

szkoleniowe dostępne online. Dostęp do nich można

pojazdu i nadmierną prędkością są automatycznie

uzyskać za pośrednictwem informacji pomocniczych

przechowywane przez 90 dni. Dane dotyczące

i instrukcji obsługi Explore WEBFLEET dostępnych na

podróży są przechowywane przez dwa pełne

naszym portalu klienta Webfleet Solutions.

lata kalendarzowe. Zarchiwizowane raporty
przechowywane są przez okres do 36 miesięcy.

Ponadto, rozwiązanie Webfleet Solutions zapewnia
również bardzo duże możliwości w zakresie

Wszystkie dane klientów przetwarzane przez

konfiguracji, dzięki czemu można decydować,

Webfleet Solutions są przechowywane w

jakie dane są gromadzone, kiedy i jak długo są

centrach danych zapewniających najwyższej klasy

przechowywane.

bezpieczeństwo.
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PRYWATNOŚĆ I DOSTĘP DO DANYCH
Dostosowując się do RODO, firma Webfleet Solutions
jest kontrolowana i audytowana w celu zapewnienia
zgodności z zasadami ochrony prywatności danych.
Dostęp do WEBFLEET można uzyskać wyłącznie
za pośrednictwem zarejestrowanej nazwy konta,
nazwy użytkownika i hasła. Zgodnie z wymaganiami
RODO, dostęp do wszystkich danych WEBFLEET
dla wszystkich użytkowników jest odpowiednio
dostosowany.
W związku z tym dane dostępne dla poszczególnych
użytkowników mogą zostać ograniczone
na podstawie ich szczególnych wymogów
informacyjnych. Na przykład menedżerowie działów
HR, dyrektorzy finansowi oraz specjaliści ds.
sprzedaży i operacji będą potrzebować dostępu
do różnych informacji, aby realizować swoje funkcje
biznesowe.
Kierowcy pojazdów wyposażonych w nasze
rozwiązanie do zarządzania flotą mogą przełączać
się pomiędzy trybami podróży służbowej, prywatnej
lub dojazdu do i z pracy, aby włączyć lub wyłączyć
monitorowanie ich lokalizacji.
Webfleet Solutions wspiera również klientów w
przestrzeganiu praw osób fizycznych w zakresie
dostępu do danych i ich usuwania.
W przypadku usunięcia danych, są one oznaczone
jako usunięte i nadpisane, aby zapobiec ich
odzyskaniu przez osoby nieupoważnione.

Firma Webfleet
Solutions jest
kontrolowana i
audytowana w
celu zapewnienia
zgodności z zasadami
ochrony prywatności
danych
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DZIESIĘĆ PYTAŃ DO OPERATORA TELEMATYCZNEGO

Przedstawiliśmy, w jaki sposób Webfleet Solutions pomaga w wypełnianiu zobowiązań — upewnij się, że
Twój dostawca również umożliwi Ci przestrzeganie przepisów RODO.

1

Czy działasz jako podmiot przetwarzający lub
administrator danych w rozumieniu RODO?

2

Czy Twój system jest zgodny z RODO i
międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa
i prywatności danych?

3

Jakiego rodzaju dane są przechowywane?

4

Gdzie i jak długo przechowywane są dane
osobowe kierowców?

5

Czy klienci mają kontrolę nad tym, jak długo dane
są przechowywane?

6

Czy Twój system oferuje zarządzanie
użytkownikami, ograniczając dostęp do danych
tylko do tych osób, które tego potrzebują?

7

Czy Twój system umożliwia usuwanie danych
osobowych?

8

Czy dane klientów są udostępniane osobom
trzecim?

9

Czy kierowcy są w stanie chronić swoją
prywatność podczas prywatnych podróży?

10

Czy dostarczasz klientom materiały, które można
udostępniać kierowcom, wyjaśniające, w jaki
sposób ich dane osobowe są wykorzystywane?

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ: informacje
zawarte w dokumentacji Webfleet Solutions i w Internecie są
podane wyłącznie do celów informacyjnych i stanowią wyraz
naszego stanowiska względem poruszanego tematu. Nie należy
rozumieć ich jako porady prawnej dotyczącej omawianego tematu.
Ponadto informacje zawarte w tych dokumentach oraz w Internecie
mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian prawnych. Nie należy
kierować się tymi informacjami bez zasięgnięcia porady prawnej.

