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Administrator czy podmiot przetwarzający? Jaką rolę pełnisz? 
 
Określenie roli, jaką dany podmiot pełni w procesie przetwarzania danych osobowych, może stanowić 
dla przedsiębiorców nie lada wyzwanie. Jest to jednak niezbędne do prawidłowego ustalenia 
obowiązków, jakie ciążą na danym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  
 
Administrator ponosi największą odpowiedzialność za powyższe operacje. Określa on – samodzielnie 
lub wspólnie z innym podmiotem – cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator 
przede wszystkim musi przestrzegać podstawowych zasad przetwarzania: zgodności z prawem, 
rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia 
przechowywania, integralności, poufności, rozliczalności. Projektując procesy przetwarzania musi 
pamiętać o domyślnej ochronie danych osobowych i zapewnieniu jak największej prywatności. 
Administrator odpowiada także za to, komu udostępnia lub w inny sposób ujawnia dane osobowe, a 
w szczególności komu powierza przetwarzanie danych (musi zapewnić, że dane są powierzane 
podmiotowi, który daje gwarancję należytej ochrony danych osobowych, powinien więc 
zweryfikować taki podmiot przed zawarciem umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO). Musi 
również dbać o należyte zabezpieczenie przetwarzanych danych, wdrożyć odpowiednie środki 
zarówno organizacyjne, jak i techniczne, a także monitorować, czy stosowane środki pozostają 
adekwatne do ryzyka, jakie wiąże się z przetwarzaniem danych. 
 
Jak wynika z definicji administratora, decyzje o celach i sposobach przetwarzania mogą być 
podejmowane przez jeden podmiot, ale mogą podlegać także wspólnym ustaleniom kilku 
podmiotów. Wówczas mamy do czynienia ze współadministrowaniem. Tę relację chyba najtrudniej w 
praktyce zidentyfikować. Więcej na ten temat możecie przeczytać na naszym blogu tutaj: 
https://www.isecure.pl/blog/kilka-slow-o-wspoladministrowaniu-danymi-osobowymi/ 
 
Podmiot przetwarzający z kolei przetwarza dane osobowe wyłącznie w imieniu i na polecenie 
administratora. Nie decyduje samodzielnie o celach i sposobach przetwarzania. Zakres operacji 
przetwarzania, jakie mają być wykonywane przez procesora, wynika zazwyczaj z umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, która powinna odpowiadać wymaganiom wskazanym w art. 28 
RODO. Podmioty przetwarzające również muszą zapewnić należyte środki ochrony powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych. Ponadto są zobowiązane wspierać administratorów w wypełnianiu 
ich obowiązków wynikających z RODO, jednak pełna odpowiedzialność wobec osób, których dane 
dotyczą, co do zasady spoczywa i tak na administratorze. 
 
Aby nieco ułatwić zadanie przedsiębiorcom i umożliwić im wstępne dokonanie samodzielnej oceny, 
jaką rolę pełnią w procesie przetwarzania danych osobowych, przygotowaliśmy krótki 
kwestionariusz, który znajduje się poniżej. 
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Procesor czy administrator? Kwestionariusz do samodzielnej oceny 

 
Wybierz z każdej pary stwierdzeń opcję, która bardziej odpowiada prowadzonym przez Ciebie 
działaniom, zakreślając symbol odpowiadający wybranej przez Ciebie opcji (A) albo (P). Pamiętaj – na 
tym etapie nie ma znaczenia, czy Twoje działanie jest zgodne z prawem, czy nie – liczy się stan 
faktyczny, tj. czy podejmujesz określone działania lub decyzje, czy nie. Ocena, czy Twoje działania w 
ramach stwierdzonej roli są legalne, powinna stanowić kolejny etap analizy. 
 

Lp. Stwierdzenie Symbol 
1. Podjąłeś decyzję (sam lub wspólnie z innym podmiotem) o przetwarzaniu 

danych osobowych lub o tym, aby na Twoje zlecenie robił to inny podmiot. 
A 

Nie decydujesz o zbieraniu danych osobowych od osób fizycznych (nie 
inicjujesz przetwarzania danych). 

P 

2. Decydujesz (sam lub wspólnie z innym podmiotem), jaki jest cel i wynik 
przetwarzania danych osobowych. 

A 

Nie decydujesz o celach, dla których dane osobowe są wykorzystywane i nie 
interesuje Cię wynik przetwarzania. 

P 

3. Decydujesz (sam lub wspólnie z innym podmiotem) o istotnych okolicznościach 
przetwarzania: czyje i jakiego rodzaju dane są przetwarzane, jak długo dane są 
przechowywane, komu dane są ujawniane, jaka jest podstawa przetwarzania 
danych itp. 

A 

Nie decydujesz o tym czyje i jakie dane są przetwarzane, nie masz wpływu na 
okres przechowywania danych, na to, komu dane są ujawniane, ani na 
podstawę przetwarzania danych. 

P 

4. Masz bezpośrednią relację z osobą, której dane dotyczą (to jest Twój 
pracownik, klient itp.). 

A 

Nie wiąże Cię żadna bezpośrednia relacja z osobą, której dane dotyczą (w 
szczególności nie zawarłeś z tą osobą umowy). 

P 

5. Masz pełną niezależność i samodzielność (ewentualnie decydujesz wspólnie z 
innym podmiotem) w podejmowaniu decyzji co do przetwarzania danych 
osobowych. 

A 

Przetwarzasz dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi 
przez inny podmiot. 

P 

6. Przepis prawa nakazuje Tobie zbieranie danych osobowych i ich 
przechowywanie przez okres wskazany w przepisach. 

A 

Nie ma żadnych przepisów prawa, które zobowiązują Cię do przetwarzania 
określonych danych osobowych. 

P 

 
Dodatkowa weryfikacja – jeśli Twoja działalność mieści się w którejś z wymienionych poniżej, zakreśl 
odpowiedni symbol (A) albo (P) zamieszczony przy danej pozycji: 
 

Lp. Rodzaj działalności Symbol 
1. Dostawca usług w chmurze (bez potrzeby merytorycznego wglądu w zawartość 

przechowywanych danych) 
P 

2. Wysyłka maili lub SMS-ów marketingowych do osób z bazy dostarczonej przez 
klienta 

P 



 

 

3. Obsługa call center dla innego podmiotu (bez swobody decyzyjnej) P 
4. Archiwizacja lub niszczenie dokumentów innych podmiotów P 
5. Zewnętrzna firma ochroniarska, działająca u klienta (weryfikacja gości 

wchodzących na teren firmy, obsługa monitoringu) 
P 

6. Konserwacja i usuwanie błędów systemów/oprogramowania, w których 
przetwarzane są dane osobowe 

P 

7. Portal rekrutacyjny umożliwiający publikację ogłoszeń i przesyłanie 
dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów 

P 

8. Biuro rachunkowe P 
9. Zawód poddany tajemnicy zawodowej (np. adwokat, lekarz) A 

10. Agencja rekrutacyjna na zlecenie osoby szukającej pracy lub pracodawcy A 
11. Usługi płatnicze w przypadku płatności elektronicznych A 
12. Pośrednik finansowy, pośrednik przy zawieraniu umowy z klientem A 
13. Usługa pocztowa dostarczania listów lub paczek A 
14. Agencja windykacyjna, na którą zostało przeniesione roszczenie A 
15. Dostawca platformy internetowej w celu pośredniczenia pomiędzy sprzedawcą 

a konsumentem, którzy mogą się spotkać na platformie 
A 

 
 
Jeśli wśród wybranych przez Ciebie opcji przeważa symbol (A) – najprawdopodobniej jesteś 
administratorem (niezależnym lub współadministratorem, gdy podejmujesz decyzje odnośnie do 
celów i sposobów przetwarzania wspólnie z innym podmiotem). 
 
Jeśli wśród wybranych przez Ciebie opcji przeważa symbol (P) – najprawdopodobniej jesteś 
podmiotem przetwarzającym. 
 
 


