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Licznie zgromadzonej publiczności 
gościny udzielił klub The View – zlokalizo-
wany na najwyższym piętrze dawnej sie-
dziby Orange w Warszawie – ze znakomi-
tym widokiem na na stolicę w chmurach. 

Listopadowe spotkanie Trusted Cloud 
Day zyskało duże zainteresowanie 
uczestników. Przybyło na nie blisko 
170 przedstawicieli dużych firm i insty-
tucji publicznych zainteresowanych 
kwestiami prawnymi i regulacyjnymi 
dotyczącymi wprowadzania modelu 
chmury w praktyce funkcjonowania 
swoich organizacji. Tak duża frekwen-
cja była dowodem,  że temat jest ważny 
i aktualny – chmurze można zaufać, 

można zgodnie z prawem korzystać 
z modelu cloud, trzeba tylko wiedzieć, 
jak to dobrze zrobić. Chodzi o bez-
pieczne i zgodne z prawem wykorzysta-
nie chmury – w raporcie prezentujemy 
powstały po konferencji materiał mery-
toryczny zbierający szczegółowo naj-
ważniejsze tematy i wnioski ze spotka-
nia Trusted Cloud Day. Mamy nadzieję, 
że będzie to wartościowa i pomocna dla 
Państwa lektura.

Trusted Cloud  
Day 2015



3TRUSTED CLOUD DAY 2015

Oprócz prezentacji w wykonaniu 
znakomitych prawników, specjalizujących 
się w prawie nowych technologii,  
były równoległe dyskusje w sesji 
roundtables, angażujące wszystkich 
uczestników.

Co na temat spotkania  
sądzili sami uczestnicy:

Cieszę się, że odbywają się 
tego typu spotkania. Szcze-
gólnie  interesujące  były sesje 
otwierające, na których jasno 
powiedziano, że chmura to 
wyzwanie nie tylko dla inżynie-
rów. Bez wsparcia na poziomie 
biznesu i organizacji takich 
rozwiązań po prostu nie da się 
wdrożyć. Kluczowe jest wspar-
cie zarządów, które powinny 
wręcz wymagać wprowadzania 
takich rozwiązań. 

Nie ma wątpliwości, że 
chmura przynosi firmom wiele 
korzyści technicznych oraz 
finansowych. Tym, co spo-
walnia jej rozwój, są pytania 
z zakresu bezpieczeństwa o to, 
kto ma dostęp do gromadzo-
nej przez nas informacji? Jak 
legalnie można się tą informa-
cją wymieniać? Gdzie konkret-
nie dane są przechowywane? 
Jak są zabezpieczane? Pre-
legenci występujący podczas 
konferencji Trusted Cloud Day 
w sposób zwięzły i zrozumiały 
dla menedżerów IT odpowie-
dzieli na te pytania.

Z pewnością bardzo ciekawe 
okazały się zagadnienia doty-
czące Safe Harbour – wyja-
śnione zostały kwestie doty-
czące międzynarodowego 
transferu danych na poziomie 
międzykontynentalnym.

Maciej Chwiłoc, 
Dyrektor Rozwoju Produktu, 

Grupa Pracuj SA

Krzysztof Skowron, 
Data Services Country  

Lead | Infrastructure Services 
w Capgemini Poland

Anna Kamińska, 
Head of Legal Department, 

Grupa Pracuj SA
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Rynki związane z technologiami ewo-
luują. W coraz większym zakresie 
oferowane produkty i usługi zależą od 
norm i wymogów prawnych. Rośnie 
rola regulacji, znaczna liczba para-
metrów jest już dość dokładnie okre-
ślona przepisami. Tak wygląda dzisiaj 
rynek samochodowy, który prze-
szedł drogę od lokalnego rynku pro-
ducenta do światowego rynku kon-
sumenta i silnego regulatora. W tę 
stronę zmierza też rynek rozwiązań 
informatycznych. 

Czy użytkownicy mają dzisiaj realny 
wpływ na działalność prowadzoną 
w chmurze obliczeniowej i na poczy-
nania dostawców usług chmurowych? 
Regulatorzy coraz bardziej liczą się 
z głosem korzystających z rozwiązań 
typu cloud computing. Przekonuje 
o tym chociażby sukces Maximiliana 
Schremsa, który w pojedynkę dopro-
wadził do zakwestionowania przez 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej ważności umowy Safe Harbor, 
umożliwiającej przekazywanie danych 
z krajów europejskich do USA.

To pokazuje możliwości i siłę oddzia-
ływania, jaką na dostawców i regula-
torów mogą mieć użytkownicy usług 
chmurowych. Dostawcy usług chmu-
rowych muszą stale dostosowywać 
się do zmiennych regulacji. W konse-
kwencji wszyscy na tym korzystają. 

Chmura oferuje korzyści zarówno po 
stronie technologicznej, jak i ekono-
micznej. To przede wszystkim szyb-
sze wdrożenia i niższe koszty prze-
twarzania danych. To także możliwość 
lepszego i efektywniejszego wykorzy-
stania kadr IT w przedsiębiorstwie. 
Płace specjalistów ds. bezpieczeń-
stwa, również w Polsce, są wysokie 
i stale rosną. Racjonalniejsze jest 
więc wykorzystanie ich umiejętności 

Zaufaj chmurze  
– krok po kroku

Prawo już dzisiaj pozwala na korzystanie z usług w chmurze. Potrzebne 
jest jedynie upowszechnienie wiedzy o możliwościach spełnienia obo-
wiązujących wymogów.
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i kompetencji do realizacji złożo-
nych projektów przy jednoczesnym 
ich odciążeniu od stałych, rutyno-
wych działań, które można powierzyć 
dostawcy usług chmurowych.

Ci, którzy dostrzegą w stosowa-
niu modelu chmurowego korzy-
ści, mogą po niego śmiało sięgać. 
Prawo, w tym również prawo pol-
skie, pozwala bowiem na korzysta-
nie z chmury, chociaż są jeszcze 
kwestie, które wymagają wyjaśnie-
nia bądź doprecyzowania. Nie ma 
jednak barier, które by uniemożli-
wiały korzystanie z usług chmuro-
wych. Dostawcy wiedzą, jak tech-
nicznie mają działać – w gestii 
użytkowników pozostaje dopa-
sowanie do swoich potrzeb 

i strategii biznesowych oraz rozwią-
zań organizacyjnych. 

Zgodność z przepisami 
Na poziomie Unii Europejskiej nie 
pracuje się nad dyrektywą dotyczącą 
usług chmurowych. Wprowadze-
nie takiej dyrektywy byłoby trudne, 
jeśli wręcz niemożliwe, bo chmura 
jest rozwiązaniem interdyscyplinar-
nym. Nie dałoby się stworzyć jed-
nego aktu prawnego, który by obej-
mował tak złożoną, wielodziedzinową 
problematykę. 

Nie znaczy to jednak, że na terenie 
Unii Europejskiej nie ma podstaw 

Tradycyjne modele prawne związane są ze 
światem fizycznym, w którym istnieją realne 
przedmioty i zjawiska. W przypadku chmury 
obliczeniowej mamy do czynienia ze światem 
wirtualnym, który rządzi się zupełnie innymi 
regułami. Nie możemy, również w aspekcie 
prawnym, myśleć o nim tak jak dotychczas. 
Potrzebujemy nowych sposobów określenia 
go. Czeka nas w najbliższym czasie pojawie-
nie się dużej ilości innowacji prawnych opar-
tych na modelach, których nikt jeszcze do tej 
pory nie widział.

Ronald Binkofski, 
Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce
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prawnych do korzystania z usług 
w chmurze. Oprócz odnoszących się 
do nich w określonym zakresie regu-
lacji krajowych, takich jak ustawy 
o ochronie danych osobowych, ist-
nieje cały szereg norm, wytycznych, 
opinii i rekomendacji (np. Grupy robo-
czej art. 29). Jest to obszar tzw. mięk-
kich regulacji (w języku prawników 
określany mianem soft law), na któ-
rych można oprzeć umowy z dostaw-
cami usług chmurowych. Mogą z nich 
korzystać zarówno podmioty bizne-
sowe, jak i jednostki administracji 
publicznej.

Nie ma i nie planuje się, również 
w naszym kraju, osobnych regulacji 
przeznaczonych wprost dla rozwią-
zań typu cloud computing. Ci, którzy 
chcą korzystać z usług chmurowych 
w sposób zgodny z prawem, muszą 
dostosowywać („mapować”) istnie-
jące przepisy prawa do projektów 
chmurowych. 

W administracji publicznej chmura 
jest często postrzegana przez 

pryzmat outsourcingu. Trzeba rozróż-
nić outsourcing wykonywania zadań 
publicznych (np. obsługa autostrad) 
od outsourcingu usług wspomagają-
cych wykonywanie zadań publicznych. 
W pierwszym przypadku potrzebne są 
przeznaczone do tego celu regulacje 
prawne, zazwyczaj specjalna ustawa. 
Cloud computing mieści się w drugiej 
grupie. Tutaj można działać bez żad-
nych specjalnych ustaw. Wystarczy 
umowa z dostawcą, nie trzeba szukać 
specjalnych regulacji. Chyba że poja-
wiają się specyficzne zagadnienia, 
np. ochrona tajemnicy państwowej  
– wtedy trzeba się odwołać do regu-
lujących te kwestie przepisów. 

Chmura w urzędzie
Trudności w zamawianiu usług 
chmurowych przez administrację 
publiczną biorą się nie tyle z braku 
regulacji, ile raczej ze specyfiki zamó-
wienia publicznego. Trzeba w nim 
określić górną wartość zamówienia. 

Chmura obliczeniowa jest już rozpoznana 
jako technologia oraz źródło oszczędno-
ści dla firm. Potrzeba tylko jej osadzenia 
w istniejących ramach organizacyjnych 
i prawnych.

Michał Jaworski, 
Członek Zarządu Microsoft w Polsce 
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A w przypadku chmury może być 

trudno ustalić to a priori. Jaka jest na 

to rada? Można wykorzystać instru-

ment opcji (jest on przez polską 

administrację niedoceniany i słabo 

wykorzystywany) – zamawiamy 

pewne minimum z myślą o tym, że 

później być może coś jeszcze domó-

wimy. Druga możliwość to zamó-

wienia uzupełniające. Niedogodność 

w ich stosowaniu polega na tym, że 
mają one ograniczenia co do wartości 
– do 20% wartości zamówienia głów-
nego. Inną opcją jest przygotowa-
nie bardziej elastycznego SIWZ-u, by 
można było w jak największym stop-
niu wykorzystać walor skalowalności 
usług chmurowych. 

Problemem w zamówieniach publicz-
nych w Polsce jest mierzalność usług 

Jak skutecznie wprowadzić 
chmurę do firmy
•  Wdrożenie musi wynikać z konkretnej potrzeby 

biznesowej, a nie z zauroczenia nowym gadże-
tem technologicznym.

•  Potrzebny jest promotor po stronie biznesu, 
a nie tylko rekomendacja ze strony działu IT.

•  Pracownicy firmy muszą mieć poczucie udziału 
w wielkiej, potrzebnej zmianie.

•  Promotorzy biznesowi muszą angażować się 
osobiście w przeprowadzenie zmiany, dając 
swoją postawą przykład innym.

•  Należy promować i motywować tych, co aktyw-
nie uczestniczą w przeprowadzeniu zmiany, 
oraz odsuwać i dyskredytować „hamulcowych”. 

•  Potrzebna jest w całej organizacji ewangelizacja 
na rzecz zmiany, musi brać w niej udział cały 
top management.

•  Duże znaczenie ma stała komunikacja między 
zarządem a pracownikami, żeby ludzie wie-
dzieli, jakie są postępy prac i osiągane efekty.
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chmurowych. Urzędy nie chcą roz-
liczać się za rzeczywiście wykonane 
zadania. Dominują płatności w formie 
ryczałtu, abonamentu bądź innej 
stałej kwoty. A właśnie istotą chmury 
jest  możliwość policzenia, ile i jakiego 
rodzaju usług zostało faktycznie wyko-
nanych. Trzeba tylko określić wskaź-
niki, za których pomocą rzeczywista 
wartość usług chmurowych będzie 
rozliczana. To zadanie czeka jeszcze 
administrację publiczną. Musi ona 
wprowadzić stosowne procedury na tę 
okoliczność. Biznes już to robi. Odpo-
wiednio sformułowane SLA (Service 
Level Agreement – gwarantowany 
poziom świadczenia usług) jest tam 
kluczowym elementem umowy na 
korzystanie z rozwiązań w modelu 
cloud computing.

Komisja Europejska w porozumie-
niu z największymi dostawcami usług 
w chmurze określiła podstawowe 
zasady zawierania umów na usługi 
chmurowe. Przyjęto, że każda umowa 
powinna obowiązkowo zawierać usta-
lenia dotyczące trzech następujących 

obszarów: jakości usługi, bezpie-
czeństwa usługi, zarządzania danymi 
osobowymi. Konkretne rozwiąza-
nia i parametry każdy musi ustalić 
samodzielnie, ale powinny one być 
w każdej umowie uwzględnione.

Warto m.in. zadbać o to, by w umowie 
znalazły się dokładne zapisy doty-
czące kwestii dostępu służb do 
przetwarzanych danych. Powinien 
być także zagwarantowany obowią-
zek informowania o incydentach. 
A także zasad zakończenia korzysta-
nia z usług i przeniesienia danych do 
innego usługodawcy.

W zamówieniach na usługi chmu-
rowe w polskiej administracji domi-
nują przetargi nieograniczone. Mało 
wykorzystywane są inne formy. Może 
lepszy byłby np. dialog konkuren-
cyjny, który daje możliwość pozna-
nia nowego modelu świadczenia 
usług. Dostępny jest też dialog tech-
niczny, który pozwala na poznanie 
zasad działania nowych rozwiązań 
i technologii. 

W SIWZ-ie można odwoływać się do norm 
międzynarodowych. Trzeba też zamieszczać 
odwołania do zasad i standardów bezpie-
czeństwa. Jest np. norma ISO dotycząca bez-
pieczeństwa w chmurze. Warto ją przywołać 
w specyfikacji zamówienia. 

Xawery Konarski, 
Adwokat, Starszy Partner, Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy
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Nowa jakość i nowe możliwości zama-
wiania usług w chmurze mogą pojawić 
się wraz z wejściem w życie nowego 
prawa zamówień publicznych. Jego 
uchwalenie zapowiadane jest na kwie-
cień 2016 r. Główna zmiana będzie 
polegała na odejściu od ceny jako 
głównego kryterium wyboru oferty. 
Decydująca ma być relacja jakości do 
ceny. Dobrze by było, gdyby też poja-
wiły się rekomendacje prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, jak zamawiać 
usługi w chmurze. To by bardzo uła-
twiło sprawę zarówno użytkownikom, 
jak i dostawcom.  

Ochrona danych 
osobowych
Kwestię ochrony danych osobowych 
reguluje w Polsce ustawa o ochronie 

danych osobowych z 1997 r. Spo-
soby stosowania zawartych w niej 
przepisów określają późniejsze roz-
porządzenia wykonawcze. Pod-
mioty zajmujące się przetwarzaniem 
danych osobowych są też zobowią-
zane do przestrzegania określonych 
norm prawa międzynarodowego. 
Na początku 2016 r. ma się pojawić 
w Unii Europejskiej nowe rozporzą-
dzenie w sprawie ochrony danych 
osobowych. 

Istotą ochrony danych osobowych 
jest dbanie o wolność i godność jed-
nostki, troska o ochronę praw i wol-
ności człowieka. Gwarantuje nam to 
konstytucja. Realizacja tych praw jest 
zabezpieczona sankcjami prawnymi. 
Jeśli Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) stwierdzi 
naruszenie zasad ochrony i nie zosta-
nie ono usunięte, to odpowiedzialnym 

Trzeba brać pod uwagę również kwestie 
odpowiedzialności osobistej każdego z nas. 
Możemy korzystać z dostępnych narzędzi 
ochrony, np. Adblockerów czy systemów szy-
frujących. Musimy jednak pamiętać, że może 
nas to pozbawiać możliwości korzystania 
z niektórych usług lub też takie możliwości 
ograniczać.

Wojciech Dziomdziora, 
Radca Prawny, Counsel,  

Domański Zakrzewski Palinka
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za to osobom grożą sankcje karne, 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 
Inną sankcją jest odpowiedzialność 
wewnętrzna w firmie, do zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska włącznie. 

Stosowanie w praktyce zasad 
ochrony danych osobowych nie jest 
jednak łatwe. Istnieje w tym zakre-
sie wiele niejasności i wątpliwości. 
Często nawet banalne rzeczy potrafią 
rozbudzić niemałe emocje. Problemy 
pojawiają się już na poziomie rozu-
mienia podstawowych pojęć, takich 
jak administrator danych osobowych, 
przetwarzający dane osobowe czy 
administrator bezpieczeństwa infor-
macji. Refleksja na temat filarów 
ochrony danych osobowych musi być 
jednak w firmie obecna cały czas. Od 
samego początku trzeba mieć świa-
domość istniejących podstaw praw-
nych, obowiązków informacyjnych, 

zasad bezpieczeństwa, konieczno-
ści rejestracji w GIODO i możliwo-
ści transferu do państw trzecich. 
Wszystko to ma zapewnić sprawną, 
skuteczną i legalną ochronę danych 
osobowych. Trzeba o niej myśleć od 
samego początku, gdy się projek-
tuje urządzenia, programy, procesy 
biznesowe. Nie można się nią zająć 
na końcu, gdy wszystko inne jest już 
ustalone. To jedna z podstawowych 
zasad modelu privacy by design opra-
cowanego w latach 90. przez szwedz-
kiego inspektora ochrony danych 
osobowych. 

Jakie wymogi wynikają z ustawy 
o ochronie danych osobowych przy 
zawieraniu umowy na ich przetwa-
rzanie? Reguluje to art. 31 ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
Trzeba też zadbać o określenie obo-
wiązujących między kontrahentami 

Grupa robocza art. 29 opracowała materiał 
o anonimizacji, w którym wymienia szereg 
dostępnych metod anonimizowania zbiorów 
danych. Konkluzja jest jednak taka, że żadna 
z tych metod nie jest dobra ani dostatecznie 
skuteczna. Dane z kilku połączonych zbiorów 
mogą służyć do wtórnej identyfikacji osób.

Bartosz Marcinkowski, 
Radca Prawny, Partner,  

Domański Zakrzewski Palinka
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standardów. Umowa musi dawać 
administratorowi danych kontrolę 
nad tym, kto dokonuje przetwarza-
nia danych osobowych. Administra-
tor danych osobowych musi mieć 
możliwość kontrolowania tego, co się 
dzieje u przetwarzającego. Nie chodzi 
tu o możliwość kontroli fizycznej, np. 
przez sprawdzanie zabezpieczeń 
centrum przetwarzania danych, bo ze 
względów bezpieczeństwa nie byłoby 
to nawet możliwe. Chodzi o wykorzy-
stanie możliwości zapisów kontrakto-
wych, uregulowań umownych. 

Konstytucja gwarantuje nam autono-
mię informacyjną. Trybunał Konstytu-
cyjny zdefiniował ją tak, że każdemu 
z nas przysługuje prawo do samo-
dzielnego decydowania o ujawnieniu 
informacji o swojej osobie oraz prawo 
do kontroli nad takimi informacjami, 
jeżeli są w rękach osób trzecich. Admi-
nistrator danych osobowych powi-
nien mieć więc prawo kontrolowania, 

co się dzieje z danymi przekazanymi 
do przetwarzania. Pojawia się jednak 
pytanie, na ile można dać prymat nad 
autonomią informacyjną takim warto-
ściom jak bezpieczeństwo publiczne. 
A czy taki prymat można też dać war-
tościom biznesowym? Polskie prawo 
jest raczej wstrzemięźliwe wobec pry-
matu biznesowego. 

Nowe wyzwania w zakresie ochrony 
danych osobowych pojawiają się wraz 
z nowymi trendami technologicz-
nymi, cywilizacyjnymi i społeczno-
-ekonomicznymi. Nasza prywatność 
jest naszym prawem. Trudno to dzi-
siaj kwestionować. Ale w historii nie 
zawsze było to normą. Dopiero rewo-
lucja przemysłowa i rozwój miast 
przyniosły nam anonimowość. Zyska-
liśmy prywatność. Dzisiaj jednak 
globalne nurty powodują, że sta-
jemy się bardziej wolni, ale też bar-
dziej widoczni w sieci – w globalnej 
wiosce nasza prywatność jest mniej 

Bezpieczeństwo dla wszystkich
Microsoft ciągle doskonali swoje produkty, w których nieustannie pojawiają się nowe 

zabezpieczenia dostosowane do nowych zagrożeń. Śledzi rozwój wydarzeń i przygoto-

wuje rozwiązania, które mają zabezpieczać przed najnowszymi zagrożeniami i ryzy-

kami. To gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzania danych w chmurze. Bo zagrożenia 

stają się coraz bardziej zaawansowane i skomplikowane – to już nie tylko pojedyncze 

ataki na wybrane organizacje, ale też terroryzm i wojna hybrydowa. Wobec tych wszyst-

kich zagrożeń trzeba umieć się zabepieczyć. Pojedynczemu podmiotowi coraz trudniej 

jest tego dokonać. 

Microsoft zabezpiecza nie tylko dane i oprogramowanie do ich przetwarzania, ale też 

same centra przetwarzania danych. Ma w tej chwili 100 data centers w 40 krajach na 

całym świecie. Ciągle tę sieć rozwija.
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chroniona. Czy to powrót do stanu 
bardziej naturalnego, czy zupełnie 
nowa jakość życia? Wszak mówimy 
dzisiaj o nowej gospodarce, gospo-
darce danych, opartej na dostępie do 
danych, z których większość stano-
wią dane osobowe. Trzeba w związku 
z tym wypracować rozwiązania, które 
pozwolą wszystkim – firmom, biz-
nesowi i każdemu człowiekowi – na 
odnoszenie z tego korzyści. 

W dyskusji o prawach człowieka poja-
wia się ostatnio coraz częściej myśl, 
że takim prawem jest również dostęp 
do Internetu. Korzystając z sieci, 
co do zasady, dzielimy się z innymi 
danymi, płacimy za dostęp danymi, 
używamy danych jako waluty. Model 

płacenia danymi ma walor demokra-
tyczny, bo każdy jest tu równoprawny. 
Gdy trzeba płacić gotówką, to pewne 
grupy społeczne mogą być wyklu-
czone, a dane każdy ma takie same. 
Ten pogląd się coraz bardziej upo-
wszechnia. Czy wpłynie on w istotny 
sposób na zasady ochrony danych 
osobowych w przyszłości? 

Dzisiaj regulacje dotyczące ochrony 
danych osobowych mają głównie cha-
rakter nakazowy – regulator mówi, 
co trzeba zrobić. Ale są też przykłady 
regulacji opartych na zasadach samo-
regulacji czy współregulacji. Tak np. 
działa ustawa o radiofonii i telewizji. 
Tu samoregulację ustala rynek. Warto 
się zastanowić, czy na przyszłość taka 

Jak Microsoft buduje zaufanie do chmury
•  Stosuje się do zasad compliance swoich klientów, spełnia standardy zgod-

ności z prawem obowiązujące u klientów – poznaje potrzeby klientów, gdy 
korzystają z chmury. 

•  Utrzymuje kontrolę nad danymi klientów w usługach chmurowych.

•  Zobowiązuje się do ochrony danych klientów w swoich usługach chmurowych.  

•  Zapewnia przejrzystość na każdym poziomie i etapie świadczenia usług 
chmurowych – klienci rozumieją, co się dzieje z ich danymi w chmurze.

•  W swoich zaufanych centrach gwarantuje bezpieczeństwo, prywatność, wia-
rygodność i niezawodność. 
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alternatywa nie byłaby też dobra dla 
ochrony danych osobowych. 

Transfer do USA
Szczególnym obszarem systemu 
ochrony danych osobowych są regu-
lacje dotyczące transferu danych. Na 
gruncie europejskim i krajowym kwe-
stie te regulują: dyrektywa 95/46/WE 
w sprawie ochrony danych, decyzje 
Komisji Europejskiej, ustawa o ochro-
nie danych osobowych, rozporządze-
nie o środkach zabezpieczających 
oraz wytyczne Grupy roboczej art. 29. 
Gdy transfer odbywa się wewnątrz 
kraju, nie obejmują go żadne specy-
ficzne regulacje. Wewnątrz Unii Euro-
pejskiej też nie ma dodatkowych ure-
gulowań. Problem pojawia się wtedy, 
gdy transfer danych ma się odbywać 

poza Europejski Obszar Gospodar-
czy. Wówczas powstaje pytanie, czy 
państwo trzecie, do którego mają być 
transferowane dane, zapewnia odpo-
wiedni poziom ich ochrony. Jeśli tak, 
to nie trzeba specjalnych zgód. Jeśli 
nie, to potrzebna jest zgoda GIODO 
lub jego odpowiedników w innych 
krajach. Stwierdzenie adekwatnego 
poziomu ochrony danych odbywa się 
na podstawie decyzji Komisji Euro-
pejskiej. Pytanie, czy krajowy organ 
ochrony danych jest związany decyzją 
Komisji Europejskiej stwierdzającą 
adekwatny poziom ochrony danych? 

Do niedawna transfer danych z krajów 
Unii Europejskiej do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej regulo-
wała umowa Safe Harbor. W czerwcu 
2013 r. Maximilian Schrems złożył 
skargę do irlandzkiego organu ochrony 
danych osobowych z wnioskiem 

Po unieważnieniu programu Safe Harbor 
firmy muszą znaleźć teraz alternatywne 
sposoby przekazania danych do Stanów  
Zjednoczonych, takie jak standardowe klau-
zule umowne zatwierdzone przez Komisję 
Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne.

Izabela Kowalczuk-Pakuła, 
Radca Prawny, Senior Associate, 
Bird & Bird 
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Firmy dokonujące transferu danych powinny 
zrobić tzw. data mapping. Chodzi o spraw-
dzenie, czy dane przekazywane do przetwa-
rzania w kraju trzecim nie trafiają ostatecz-
nie do USA. To byłoby bowiem niezgodne 
z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 

Maciej Gawroński, 
Radca Prawny, Partner  
Zarządzający, Bird & Bird

o zbadanie, czy poziom ochrony prze-
kazywanych do USA danych jest ade-
kwatny w związku z informacjami 
Edwarda Snowdena o działalności 
amerykańskich służb specjalnych 
oraz ich niekontrolowanym dostę-
pie do przetwarzanych na terenie 
USA danych. Irlandzki GIODO wnio-
sek odrzucił, ale Schrems odwołał 
się do irlandzkiego sądu najwyższego. 
Ten zadał pytanie Trybunałowi Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 
Trybunał w dniu 6 października 2015 
r. stwierdził, że Safe Harbor jest nie-
ważny. Orzekł, że krajowe organy 
ochrony danych mają prawo badać 
adekwatność przetwarzania trans-
ferowanych danych do Stanów nawet 
w przypadku ważnej decyzji Komi-
sji Europejskiej zezwalającej na taki 
transfer. Nie dał przy tym żadnego 
terminu wejścia w życie swojej decyzji, 
miała ona obowiązywać od zaraz, czyli 
od 6 października 2015 r. Grupa robo-
cza art. 29 ustanowiła jednak własny 
okres karencji do stycznia 2016 r. 
Ma on pozwolić na opracowanie 

wspólnego rozwiązania w zakresie 
egzekucji wyroku TSUE. 

Czy w takiej sytuacji transfer danych 
do USA jest nadal możliwy? Na jakich 
zasadach mógłby się odbywać? Co 
trzeba zrobić, żeby wykorzystać ist-
niejące możliwości? 

Wyjściem z sytuacji może być zasto-
sowanie alternatywnych podstaw 
prawnych. Należą do nich: 

•  modelowe klauzule umowne 
(SCCs – Standard Contractual 
Clauses); 

•  wiążące reguły korporacyjne 
(BCRs – Binding Corporate 
Rules); 

• zgoda GIODO;  

•  umowa pomiędzy przedsiębior-
stwem a jednostką; 

•  wykazanie interesu 
publicznego; 

•  uzyskanie zgody na piśmie od 
osób, których dane mają być 
przetwarzane.
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Modelowe klauzule umowne nie 
wymagają osobnej zgody GIODO. Sta-
nowią wzorce umów zatwierdzone 
decyzją Komisji Europejskiej, co jest 
równoznaczne z uznaniem, że gwa-
rantują one właściwy poziom ochrony 
transferu danych do państw trze-
cich. Microsoft uzyskał opinię euro-
pejskich inspektorów ochrony danych 
osobowych, że jego klauzule umowne 
są poprawne i mogą być podstawą do 
przekazywania danych do USA. 

Z kolei wiążące reguły korpora-
cyjne to wewnętrzne praktyki grupy 
przedsiębiorstw, które zapewniają 
odpowiedni poziom ochrony danych 
w całej grupie. Zawierają polityki 
ochrony danych osobowych. Wyma-
gają zatwierdzenia przez GIODO. 
Zazwyczaj jednak jest to proces 
długotrwały. 

Czy alternatywne rozwiązania dają 
pewność zachowania właściwego 
stopnia ochrony transferowanych 
danych? Za ich ochronę odpowiada 
z mocy prawa administrator danych 

osobowych. Żadne zastosowane  roz-
wiązanie nie zwalnia go z obowiązku 
zbadania, czy adekwatną ochronę 
zapewnia przetwarzający w USA. To 
na eksporterze danych ciąży odpo-
wiedzialność, czy dane osobowe są 
odpowiednio chronione. 

Sposobem uniknięcia problemów 
z transferem danych w przyszłości 
może być szukanie rozwiązań prak-
tycznych. Wśród możliwych do wzię-
cia pod uwagę opcji mogą się znaleźć: 

•  pozbawienie dostawcy chmury 
dostępu do danych; 

•  stworzenie europejskiej 
chmury – EU Cloud;

•  transfer do państwa trzeciego 
uznanego za bezpieczne i…  
brak dalszego zainteresowania, 
co się potem z danymi dzieje.

W planach jest podpisanie nowej 
umowy Safe Harbor 2.0. Środowi-
sko cloudowe z pewnością liczy na 
jak najszybsze porozumienie w tym 
zakresie między EU a USA. 

Wchodzenie w usługi chmurowe to 
długi proces. Bo najpierw mieliśmy do 
czynienia ze słabością technologiczną, 
a teraz jest opór po stronie ludzi. Opór 
psychologiczny, strach przed chmurą. 
Dzisiaj rozwiązania chmurowe są doj-
rzałe, wiele osób ich używa na co dzień, 
ale w biznesie nadal widać opór. Wiele 
będzie zależało od sposobów wdrażania 
rozwiązań chmurowych w firmach, do 
czego potrzebna jest przede wszystkim 
umiejętność zarządzania zmianą.

Maciej Witucki, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Orange Polska  
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Cyberbezpieczeństwo
Nasilają się ataki na systemy infor-
matyczne firm i instytucji publicznych. 
W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii 
81% dużych organizacji i 60% małych 
przedsiębiorstw doświadczyło naru-
szenia bezpieczeństwa. W USA jedno 
na pięć małych i średnich przedsię-
biorstw jest celem ataków cyberprze-
stępców. Celem takich ataków było 
też 53% giełd na świecie. Ponad 80% 
włamań było dokonywanych przez 
zorganizowane grupy przestępcze. 

Zagrożenie cyberprzestępczością 
będzie rosło. Jednym z głównych 
celów ataków będą dane osobowe 
i tajemnice biznesowe przedsię-
biorstw. Dlatego tak ważne jest 
zapewnienie każdej instalacji telein-
formatycznej i systemowi przetwarza-
nia danych jak najlepszych warunków 
cyberbezpieczeństwa. 

Cyberbezpieczeństwo to bezpieczeń-
stwo systemów IT i urządzeń infra-
struktury teleinformatycznej, w tym 
brak zakłóceń w ich działaniu. To 
także bezpieczeństwo zawartych na 
nich danych (np. tajemnicy przedsię-
biorstwa czy danych osobowych). To 
bezpieczeństwo zarówno od strony 
fizycznej, jak i zabezpieczenia w war-
stwie logicznej oraz organizacyjnej. 

Włamania do sieci firmowych mają 
zawsze negatywne skutki dla firmy. 
Oprócz ponoszonych z tego tytułu 
wymiernych strat zawsze cierpi także 
jej reputacja i prestiż. Niezmiernie 
ważne jest, by stale zadawać sobie 
pytanie, gdzie jest moja firma w kwe-
stii bezpieczeństwa cybernetycznego. 
Łączny koszt dla przedsiębiorcy na 
jeden przypadek „zainfekowania” 
jego systemu wynosi średnio 598 
USD w Europie Środkowo-Wschod-
niej i 2500 USD w „starej” Unii 

ISO 27018, czyli co powinien zrobić 
dostawca chmury
•  Nie używać danych do reklamy i marketingu, jeśli nie uzyskał na to zgody.

•  Zapewnić przezroczystość w kwestii lokalizacji danych i sposobu obchodze-
nia się z nimi. 

•  Dostarczać klientom możliwości kontroli nad tym, jak wykorzystywane są ich 
dane. 

•  Być odpowiedzialnym za ustalenie, czy dane klientów zostały uszkodzone 
przez naruszenie bezpieczeństwa informacji. 

•  Informować klientów i regulatorów o przypadkach naruszenia. 

•  Przeprowadzić niezależny audyt na zgodność usług z tym standardem. 
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Europejskiej. To są koszty pracy infor-
matyków, obsługi przez wyspecjali-
zowane firmy zewnętrzne, reinstala-
cja systemów, utracone zyski itp. 

Bezpieczeństwo na 
gruncie polskim
Czy chmura obliczeniowa spełnia 
wymogi bezpieczeństwa według pol-
skiego prawa? Ramy zostały zakre-
ślone w ustawie o ochronie danych 
osobowych z 1997 r. oraz w rozpo-
rządzeniu MSWiA z 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicz-
nych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwa-
rzania danych. Trzeba zwrócić uwagę 
na podział obowiązków między admi-
nistratora danych i przetwarzającego 
dane. Administrator ma zapewnić 
zastosowanie środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających 

ochronę odpowiednich do zagro-
żeń i kategorii danych. Jego zada-
niem jest też kontrola, jakie dane, 
kiedy i przez kogo zostały do zbioru 
wprowadzone oraz komu są przeka-
zywane. Natomiast przetwarzający 
odpowiada za wprowadzenie odpo-
wiednich środków techniczno-orga-
nizacyjnych potrzebnych do ochrony 
danych osobowych. Zakres jego obo-
wiązków zależy od miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

Przetwarzający poza Polską może 
stosować inne środki niż w Polsce, 
ale jeśli chce działać dla polskiego 
administratora, to musi się dostoso-
wać do polskiego prawa, jeśli chce 
tego administrator. Administra-
tor musi wziąć pod uwagę również 
wymogi ustawowe dla poszczegól-
nych branż, np. dla danych medycz-
nych czy dla danych bankowych. 

Wymogi dotyczące zabezpiecze-
nia przed dostępem do danych osób 
nieuprawnionych zostały określone 

Często przestępcy są obecni w systemach 
firmowych wiele miesięcy, zanim zaatakują 
– wcześniej zbierają informacje. To rodzi 
pytanie, czy w takim razie chmura nie jest 
bezpieczniejszym rozwiązaniem?

Mikołaj Sowiński, 
Partner, Radca Prawny, Kancelaria 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

Jedno z centrów 
danych Microsoft  
– Chicago Data 
Center
•  Powierzchnia ponad 6,5 ha

•  20 000 m3 betonu

•  3400 tonstali

•  Ponad 300 km traktów

•  2400 tony miedzi

•  12 km wodnej instalacji 
chłodzącej

•  Moc pobierana do 60 MW

•  Wartość inwestycji: $500M+
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w obowiązujących normach. Jeśli 
dostawca usług chmurowych może 
pochwalić się wdrożeniem normy 
ISO 27001, należy uznać, że poziom 
zapewnianego przez niego bezpie-
czeństwa jest bardzo wysoki. Jeżeli 
stosuje normę ISO 27018, tym bar-
dziej można być pewnym, że jego 
chmurowa infrastruktura spełnia 
zaawansowane wymogi bezpieczeń-
stwa danych osobowych.

Centra danych mają wielopoziomowe 
zabezpieczenia. Stosuje się w nich 
odpowiednie procedury przechodze-
nia kontroli przebywających w nich 
osób – listy dostępu, wideomonito-
ring, biometria, weryfikacja tożsa-
mości. Osoby z zewnątrz muszą być 
cały czas w towarzystwie osoby upo-
ważnionej. Nie ma możliwości swo-
bodnego poruszania się. Dostęp jest 
reglamentowany. Centra muszą być 
też zabezpieczone przed utratą zasi-
lania poprzez wyposażenie w UPS-y 
i generatory. Niewiele firm może 
mieć takie zabezpieczenia w swoich 
serwerowniach.

Chmura standardowo połączona jest 
z siecią publiczną. Dostawca usług 
chmurowych musi mieć więc zapory 
ogniowe, kontrolę portów oraz moni-
torowanie przepływów między cen-
trami a siecią. Przed nieuprawnionym 
dostępem do danych mają chronić też 
odrębne dla każdego identyfikatory 
i hasła co najmniej ośmioznakowe 
zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. 
Najlepiej, jeśli te wszystkie wymogi 
są zawarte w umowie na świadczenie 
usług w technologii cloud computing. 
W umowie SLA powinien też się zna-
leźć zapis, że dostawca ma obowią-
zek blokowania wirusów. Gdy są ataki, 
poprawka musi być wdrożona od razu 
u wszystkich klientów, nawet tych, 
którzy nie byli bezpośrednio zagrożeni. 

Kopie zapasowe w modelu cloud com-
puting tworzone są w centrach danych, 
ale ich nie opuszczają. Zapisywane są 
na nośnikach, które nie wychodzą poza 
centrum danych. To zwiększa bezpie-
czeństwo, bo centra są solidnie zabez-
pieczone. Zmniejsza się też ryzyko pod-
czas transportu. W umowie powinno 

Zaufanie do chmury wśród naszych 
klientów to dla nas rzecz fundamentalna. 
Musimy je stale umacniać, krok po kroku, 
dzień po dniu. Robimy naprawdę wiele 
w tym kierunku.

Severin Loeffler, 
LCA Assistant General Counsel CEE, 
Microsoft
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być zapisane, jak często należy sporzą-

dzać kopie i w jakiej liczbie. Określone 

powinny też być możliwości przeka-

zywania danych na zewnątrz. Usługi 

chmurowe są dostarczane głównie 

przez łącza. Nie może więc być mowy 

o drukowaniu czy kopiowaniu zapisa-

nych danych. Polskie przepisy wyma-

gają kryptografii tylko przy uwierzytel-

nieniu. Klient musi jednak zabezpieczyć 

infrastrukturę klucza publicznego. Przy 

likwidacji centrum dane powinny być 

usuwane lub powinny być niszczone 

fizycznie ich nośniki. Dane pod żadnym 

pozorem nie mogą wyjść na zewnątrz. 

Rozwiązania stosowane po stronie 

dostawcy chmury nie zwalniają samego 

klienta od stosowania własnej poli-

tyki bezpieczeństwa i wdrażania wyni-

kających z niej rozwiązań. Nie można 

wszystkiego delegować do chmury. Bo 

chmura może być bardzo dobrze zabez-

pieczona, ale to pracownik logujący się 

z własnego laptopa stwarza zagrożenie. 

Klienci muszą aktualizować politykę bez-

pieczeństwa, dostosowywać ją do wymo-

gów przetwarzania w chmurze. Trzeba 

współpracować wewnątrz własnej orga-

nizacji, a nie tylko liczyć, że przetwarza-

jący weźmie wszystko na siebie.

Państwo musi zagwarantować cyberbezpie-
czeństwo swoim instytucjom, ale też zapew-
nić, by funkcjonowały systemy IT kluczowe dla 
całego kraju, np. w energetyce. Są już  regu-
lacje dotyczące awarii czy katastrof wywo-
łanych zdarzeniami w cyberprzestrzeni, np.  
w ustawie o klęskach żywiołowych.

Agata Szeliga, 
Partner, Radca Prawny, Kancelaria 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak  
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