
ZN WSH Zarządzanie 2018 (4), s. 163-175

Artykuł przeglądowy
Review Article

Data wpływu/Received: 13.11.2018
Data recenzji/Accepted: 28.11.2018/5.12.2018
Data publikacji/Published: 31.12.2018

Źródła finansowania publikacji: środki własne

DOI: 10.5604/01.3001.0013.1653

Authors’ Contribution:
(A) Study Design (projekt badania)
(B) Data Collection (zbieranie danych)
(C) Statistical Analysis (analiza statystyczna)
(D) Data Interpretation (interpretacja danych)
(E) Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)
(F) Literature Search (badania literaturowe)

mgr Iwona Gołąb-Kobylińska D E F 

Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

POZIOM WDROŻENIA ZAPISÓW RODO 
CZYNNIKIEM WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 

FIRM

THE LEVEL OF IMPLEMENTATION OF THE GDPR 
RECORDS AS A FACTOR IN THE GROWTH 

OF COMPANIES’ COMPETITIVENESS

Streszczenie: Problem badawczy, jaki podjęto w artykule, dotyczy związku pomiędzy poziomem 
zaangażowania przedsiębiorców we wdrożenie RODO z postrzeganiem ich na rynku. Istnienie 
problemu oparto na licznych sygnałach niezadowolenia klientów z poziomu ochrony ich da-
nych osobowych oraz danych, których przetwarzanie zlecają. Badaniem objęto grupę przedsię-
biorców, którzy ze swojej struktury wyodrębnili działalność polegającą na obsłudze księgowości, 
kadr, obsłudze prawnej, BHP. Wnioski sformułowano na podstawie analizy z przeprowadzo-
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nych wywiadów bezpośrednich, krytycznej analizy źródeł wtórnych oraz analizy prezentowa-
nych studiów przypadku. Wyniki z przeprowadzonych badań wykazały dużą zależność, głównie 
w procesie doboru firmy realizującej outsourcing usług związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. Procedury wyboru oferenta coraz częściej rozszerzane są o żądania prawidłowości 
poziomu ochrony prywatności i mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Celem artykułu 
było wykazanie, że poziom wdrożenia przez firmy procesów zapewniających ochronę prywatno-
ści klientów, zgodnych z zapisami RODO, ma wpływ na wzrost ich konkurencyjności. Postawio-
ną hipotezę jednoznacznie potwierdziła analiza wyników z przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: RODO, konkurencyjność, przetwarzanie danych, ochrona prywatności, zakres 
danych

Abstract: The research problem considered in the article was the relationship between the invo-
lvement level of entrepreneurs in the implementation of the GDPR and their perception on the 
market. The existence of the problem was based on numerous signals of Customer dissatisfaction 
with the level of protection of their personal data and the data they are processing. The research 
covered a group of businessmen who distinguished activities related to accounting services, hu-
man resources, legal services, health and safety from the structure of their enterprises. The conc-
lusions were formulated based on direct interviews, critical analysis of secondary sources and the 
scrutiny of case studies presented. The results showed high correspondence, mainly about the 
selection of a company that outsources personal data processing. The tenderer’s selection proce-
dures are increasingly being extended by demands for the accuracy of the level of privacy protec-
tion and are important in decision making process. The purpose of the article was to show that 
the level of implementation of the processes ensuring customers’ privacy protection, consistent 
with the provisions of the GDPR, has an impact on companies’ competitiveness. The hypothesis 
put forward was clearly confirmed by the analysis of the results of the conducted research.

Keywords: GDPR, competitiveness, competitive advantage, data processing, privacy protection

Wstęp

Rozwój firm w głównej mierze determinowany jest możliwościami zaspokajania 
potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Sposobem na zwiększenie sprzedaży 
produktów jest niejednokrotnie kreowanie potrzeb, o których klient jeszcze nie wie. 
Przedsiębiorcy wciąż szukają sposobów na zwiększenie sprzedaży swoich usług, a do-
starczanie dobrego jakościowo produktu nie zagwarantuje odpowiedniego poziomu 
zadowolenia klienta. Klienci bowiem, mając do dyspozycji przesycony rynek atrak-
cyjnych propozycji, zaczynają być coraz bardziej wymagający i roszczeniowi. Rewolu-
cja technologiczna, która rozgrywa się na naszych oczach, przenosi klienta na wyższą 
pozycję negocjacyjną, ponieważ może on w czasie rzeczywistym porównać oferty in-
nych dostawców usług i przez to prowadzić negocjacje cenowe i określać swoje żąda-
nia. Niejednokrotnie jest to jedynie pozorna „wyższość”, albowiem liczebność i różno-
rodność cech budujących produkt uniemożliwia obiektywną i szybką ocenę.
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Miarą konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego pozycja na rynku i ocena 
w oczach klienta, dlatego można uznać, że firma jest konkurencyjna, jeśli podej-
mowane przez nią działania prowadzą w strategicznej perspektywie do wzrostu jej 
wartości rynkowej1.

Do grupy czynników określających pozycję konkurencyjną firmy należy dopi-
sać poziom, na jakim firmy potrafią zadbać o prywatność klientów. Ochrona pry-
watności pomimo funkcjonowania w  polskim prawodawstwie od 1997 roku nie 
znalazła uznania, a wszelkie zapisy prawne najczęściej były ignorowane. Sytuacja 
stopniowo ulega zmianie po wejściu w życie RODO2 w 2016 roku. 

Interesujące jest, czy firmy nadal będą trwać w stagnacji w zakresie respekto-
wania przepisów o  ochronie prywatności, czy też fakt, że będą chciały utrzymać 
swoją pozycje na rynku usług, spowoduje – pomimo wielkiej niechęci – dostosowa-
nie swoich organizacji do wymogów prawodawstwa. Na uwagę zasługują również 
czynniki determinujące niezbędne zmiany organizacyjne, które wymuszone zosta-
ną przez konieczne nakłady pracy w pierwszej fazie wdrażania nowych schematów 
działania, jak również kolejne zmiany w etapie usystematyzowanych działań.

Prawo o ochronie danych nie wstrzymuje nadzoru – zarządza nim. Może po-
wodować bardziej sprawiedliwe i  bardziej wydajne wykorzystanie i  zarządzanie 
danymi osobowymi, ale nie może skutecznie kontrolować nienasyconego i nieod-
łącznego apetytu współczesnych organizacji na coraz bardziej szczegółowe dane 
osobowe, zwłaszcza gdy dane te mają kluczowe znaczenie dla modeli biznesowych 
gospodarki platformowej3.

Celem artykułu było wykazanie istotności poziomu, na jakim firmy dbają 
o prywatność klientów – dla wzrostu ich konkurencyjności. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i coraz większą możliwość docierania do zasobów wiedzy spowo-
dowała wzrost świadomości przysługujących praw do ochrony danych osobowych. 
Przekłada się to na ocenę firm również przez pryzmat możliwości chronienia po-
wierzanych im danych. Możliwość uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę 
w wyniku naruszeń RODO oraz wysokość kar finansowych zapewne będzie dodat-
kowym bodźcem wpływającym na wzrost poziomu ochrony prywatności klientów.

Badania empiryczne polegały na wywiadach bezpośrednich z przedstawiciela-
mi firm księgowych, obsługi kadrowej, obsłudze prawnej i BHP – wykonujących 
usługi na zlecenie innych podmiotów, na krytycznej analizie źródeł wtórnych oraz 

1  W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor” 
2010, nr 5 (37), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [dostęp: 14.10.2018].
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE L119, s. 1-88, 
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej [online], http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 25.09.2018].
3  C.J. Bennett, The European General Data Protection Regulation: An instrument for the globaliza-
tion of privacy standards? Information Polity 23 (2018) 239-246, https://pdfs.semanticscholar.or-
g/3813/041fc44467933d64c54c3e39a467c2be63c3.pdf [dostęp: 11.12.2018].
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na analizie prezentowanych studiów przypadku i na tej podstawie sformułowano 
wnioski potwierdzające postawioną hipotezę.

1. RODO – rewolucja czy ewolucja
 

Ochrona prywatności jest młodą dziedziną naszego życia. Sięga ona, bowiem 
roku 1997, kiedy to wprowadzono art. 47 w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 
który gwarantował prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci 
i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Brak wzorców 
to tworzenia aktów regulujących zagadnienie prywatności spowodował zaczerp-
nięcie ich z obowiązującej w Unii Europejskiej Dyrektywy 95/46/We Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w  sprawie ochrony osób fi-
zycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych i  swobodnego przepływu 
tych danych4. Na tej podstawie powstała pierwsza polska ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych5. Różny poziom wdrażania unijnej dyrektywy 
w państwach członkowskich, a także zaistniały postęp technologiczny skłoniły Unię 
Europejską do wydania aktu, który w niezmienionej treści obowiązywać miał w ca-
łej wspólnocie. Ogłoszony został akt – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – potocznie w Polsce nazywany RODO. Jeden kontynent, jedno 
prawo: rozporządzenie stanowi jeden zestaw zasad, które uprości i ułatwi przed-
siębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej w  UE6. Polska skorzystała 
z przysługującego jej prawa do doprecyzowania zapisów rozporządzenia i wydała 
10 maja 2018 roku ustawę o ochronie danych osobowych7. 

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane osobowe zyskały ogromne znaczenie 
gospodarcze, w  szczególności w  obszarze dużych zbiorów danych. Ujednolicając 
europejskie zasady dotyczące ochrony danych, prawodawcy tworzą szansę bizneso-
wą i zachęcają do innowacji. W lipcu 2016 r. niektóre kraje przyjęły prawa podobne 
do unijnego o ochronie danych, aby zakwalifikować się do „adekwatności” decyzji 

4  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych, Dziennik Urzędowy UE L281, s. 31-50, Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej [online], 
http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 25.09.2018].
5  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Internetowy System Aktów Praw-
nych [online], http://prawo.sejm.gov.pl/ [dostęp: 29.09.2018].
6  European Commission - Press release, Agreement on Commission’s EUdata protection reformwill 
boost Digital Single Market, Brussels, 15 December 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6321_en.htm [dostęp:11.12.2018].
7  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Internetowy System Aktów Prawnych 
[online], http://prawo.sejm.gov.pl/ [dostęp: 29.09.2018].
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UE, a tym samym w sposób milczący zaakceptowały nie tylko adekwatność unij-
nych przepisów o  ochronie danych, ale także prawo UE do oceniania przepisów 
innych krajów8.

Temat badawczy omawiany w artykule stał się rozwojowy ze względu na za-
stosowanie w RODO zupełnie nowego podejścia do wypełnienia jego zapisów. Do-
tychczasowa ustawa, która funkcjonowała przez ponad 20 lat, bardzo szczegółowo 
określała sposoby działania wraz z precyzyjnym wyliczeniem metod ochrony da-
nych osobowych. Przedsiębiorca był w posiadaniu katalogu czynności, w którym 
mieściła się nawet minimalna liczba znaków oraz ich rodzaj. Obligowany był do 
zgłaszania zbiorów, składania sprawozdań w  przypadku powołania ABI-ego, jak 
również prowadzenia różnego rodzaju rejestrów. 

Wszelkie zapisy aktów prawnych w  zakresie ochrony danych osobowych do 
25 maja 2018 roku, pomimo tak rozbudowanej szczegółowości, „nie przyjęły się”, 
a powodów można by szukać w braku dotkliwych sankcji prawnych. Wypełnianie 
zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku w ocenie 
wielu przedsiębiorców niepotrzebnie generowało koszty i było dla nich kłopotliwe. 
Z jednej strony brak sankcji prawnych, z drugiej klient, który nie domagał się swo-
ich praw – to spowodowało, że zapisy ustawy nie były wpisywane w politykę firmy. 
Nagromadzona przez lata i nieweryfikowana dokumentacja stwarzała problem dla 
przedsiębiorcy, ale wyłącznie ze względu na zajmowane powierzchnie. Elektronicz-
ne ewidencje były prowadzone wyłącznie w  edytorach tekstu, czy też arkuszach 
kalkulacyjnych, bez jednolitej struktury. Oprogramowanie, tworzone na potrzeby 
efektywnej organizacji pracy, było –głównie ze względu na wysokie koszty wdroże-
nia – w zasięgu dużych firm, których działalność wymuszała szybkość reakcji, inte-
gralność danych czy też rodzaj świadczonych usług. Firmy informatyczne dopiero 
niedawno otworzyły swój rynek oprogramowania na systemy obiegu dokumentacji 
kierowane do szerszej grupy klientów, jednakże nadal jest to inwestycja wymagająca 
znacznych nakładów zarówno finansowych, jak i zmian organizacyjnych. Pomimo 
takiej dynamiki rozwoju technologicznego forma elektroniczna obsługi dokumen-
tacji nie jest standardowo wdrażana w większości firm, które nie dostrzegają korzy-
ści finansowych w zastosowaniu rozwiązań informatycznych, zwłaszcza jeśli profil 
działalności nie jest bezpośrednio związany z przetwarzaniem danych. 

Opublikowane 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i  Rady (UE) 2016/679 w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
– głównie ze względu na zapisy o bardzo wysokich sankcjach finansowych poja-

8  L. Determann, Adequacy of Data Protection in the EU - General Data Protection Regulation as 
Global Benchmark for Privacy Laws? (January 17, 2017). Available at SSRN, https://ssrn.com/ab-
stract=2902228 [dostęp: 11.12.2018].
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wiło się w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. RODO dało państwom człon-
kowskim 2-letni okres na przygotowanie się do stosowania jego zapisów, jednakże 
gromadzona przez lata dokumentacja, brak stosownych systemów informatycznych 
oraz przyzwyczajenia personelu i kadry kierowniczej powodują, że proces wdraża-
nia ochrony danych osobowych może być postrzegany przez firmy jako rewolucja. 

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba krajów, w których wprowadzono przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, wzrosła z  109 do 120, co stanowi wzrost 
o 10%, przy czym co najmniej 30 krajów ma oficjalne projekty ustaw do tych przepi-
sów na różnych etapach postępu. Te 120 jurysdykcji posiada kompleksowe przepisy 
dotyczące prywatności danych dla sektora prywatnego, sektora publicznego lub (w 
większości przypadków) obu, a przepisy prawne spełniają co najmniej minimalne 
standardy formalne oparte na umowach międzynarodowych9.

Dla grupy przedsiębiorców, którzy respektowali zapisy ustawy o ochronie da-
nych osobowych z 1997 roku, zapisy RODO będą wyłącznie ewolucją, powodującą 
jedynie konieczność spełnienia dodatkowych obowiązków informacyjnych, czy też 
dostosowania funkcjonującej dokumentacji i wdrożonych procedur. 

2. Konkurencyjność
 

Podstawowym warunkiem istnienia przedsiębiorstwa na rynku oraz jego celem 
jest konkurencyjność. Do równie ważnych zalicza się także zysk i udział w rynku. 
Chociaż początkowo konkurencyjność nie jest priorytetem, to przedsiębiorstwa 
starają się od początku czymś wyróżniać. Dążenie do osiągnięcia takich celów sta-
nowi podstawę dalszego rozwoju10.

Istnienie na rynku konkurencji sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktyw-
ności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia: niższe 
ceny, lepszą jakość produktów, większy wybór, innowacje, rozwój gospodarczy. Ograni-
czenia konkurencji, wynikające ze stosowania na rynku antykonkurencyjnych praktyk, 
prowadzą do utraty powyższych korzyści. Z tych względów praktyki takie uznaje się za 
niezgodne z regułami konkurencji, a działania UOKiK zmierzają do ich zwalczania11. 

Aby utrzymać się na rynku, firmy muszą wykazywać dużą elastyczność w przy-
stosowywaniu się do dynamicznie zmieniających się wymagań zarówno klientów, jak 
i obowiązującego prawodawstwa. Mnogość sprzecznej interpretacji zagadnień, pre-

9  G. Greenleaf, Global Data Privacy Laws 2017: 120 National Data Privacy Laws, Including Indone-
sia and Turkey (January 30, 2017). (2017) 145 Privacy Laws & Business International Report, 10-13; 
UNSW Law Research Paper No. 17-45. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2993035.
10  E. Szymanik, Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Krakowie” 2016, s. 107-124, https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/viewFi-
le/986/842 [dostęp: 15.10.2018].
11  Dlaczego konkurencja jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku?, UOKiK 2017-2018, http://
konkurencja.uokik.gov.pl/strona-glowna/dlaczego-konkurencja-jest-korzystna-dla-wszystkich-
uczestnikow-rynku/ [dostęp: 17.10.2018].
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zentowanej w artykułach redagowanych przez uznane autorytety, jak i kaskadowość 
odwołań w prawodawstwie powodują dużą niepewność prawną wśród przedsiębior-
ców. Firmy, nie chcąc narażać się na sankcje prawne, odsuwają od siebie konieczność 
stałego monitowania zachodzących zmian i dlatego coraz częściej rugują ze swoich 
struktur działania wymagające specjalistycznej wiedzy, a niemieszczące się w ich pro-
filu działalności. Działania takie podejmują zwłaszcza firmy, dla których rachunek 
ekonomiczny przemawia bardziej za outsourcingiem niż za zatrudnianiem ekspertów 
w każdej dziedzinie. Coraz większe zdolności przystosowawcze firm do zmieniają-
cych się potrzeb klienta generują coraz silniejszą konkurencyjność na rynku usług. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, z jakimi najczęściej mamy do czynienia w ba-
danym obszarze, odgrywają kluczową rolę w postępie gospodarczym krajów. Aby 
być konkurencyjnym, muszą znać czynniki, które w znacznym stopniu umożliwiają 
konkurencyjność MŚP, tak aby kierownictwo mogło skutecznie włączyć te czynniki 
na poziomie strategicznym i operacyjnym. Ponadto te czynniki powinny być tak 
skonstruowane, aby znaleźć czynniki, które są warunkiem sukcesu i które ułatwiają 
osiągnięcie sukcesu innym12.

Przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do 
ciągłego podnoszenia jej poziomu i  uzyskiwania dzięki temu efektywności. Sku-
teczność podmiotu na konkurencyjnym rynku zależy od jego zdolności dostosowy-
wania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Zmiana to fundament efektywnego 
funkcjonowania i rozwoju jednostki gospodarującej, jest przy tym nieunikniona13.

Oferowanie najlepszych usług nie jest gwarantem sukcesu, jeśli firma zaniedba 
obowiązki narzucane przez ustawodawcę. Poziom ochrony prywatności nie był do 
tej pory wyznacznikiem wyboru dostawcy i nie stanowił istotnego kryterium. 

„Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta 
on wyłącznie z  usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wy-
starczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organiza-
cyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą” – zapis ten przesądził o konieczności weryfikacji 
usługodawcy już na etapie opracowywania założeń zlecenia. 

3. Zastosowane metody badawcze

Wykazanie istnienia problemu, jakim jest postrzeganie konkurencyjności firmy przez 
pryzmat poziomu wdrożenia przez nią zapisów RODO, oparto na wywiadach bezpośred-

12  R.K. Singh and Suresh K. Garg, Interpretive structural modelling of factors for improving competitive-
ness of SMEs, Int. J. Productivity and Quality Management, Vol. 2, No. 4, 2007 s. 423-440, https://www.re-
searchgate.net/profile/Rajesh_Singh63/publication/247834722_Interpretive_structural_modelling_of_fac-
tors_for_improving_competitiveness_of_SMEs/links/542a4d1f0cf27e39fa8e7ce9.pdf [dostęp: 11.12.2018].
13  A. Grzybowska, Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności, Uniwersytet w Białymsto-
ku, 2012.
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nich z przedstawicielami firm przyjmujących zlecenia przetwarzania danych osobowych, jak 
również klientów tych firm, gdzie jak stwierdzono, panuje duży chaos informacyjny i nie-
pewność prawna w zakresie sprostania wymogom. Zweryfikowana została kompatybilność 
pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą odnosząca się do wymogów, jakie miałaby spełnić 
firma realizująca przetwarzanie danych na zlecenie. Przeanalizowano źródła pozyskiwania 
wiedzy przez obie strony i, jak stwierdzono, bazują one głównie na źródłach wtórnych, jak 
również studiach przypadku prezentowanych na popularnych portalach internetowych. 
Źródła wtórne odnoszące się do zapisów RODO i prezentujące odmienne stanowiska w opi-
nii przedstawiającej ten sam problem są dyskwalifikowane przez respondentów. Prezento-
wane studia przypadku ze względu na ilość zgłaszanych problemów nie rozwiązują większo-
ści istotnych i złożonych problemów, bądź omijane są one w obawie przed kompromitacją 
w wyniku błędnej interpretacji. Ze względu na zbieżność nazw odmiennych aktów praw-
nych, jakimi są ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie jedna jest z 1997, natomiast 
druga z 2018 roku, dochodzi do mylnej interpretacji zapisu ze źródła wtórnego.

Problem badawczy, jaki podjęto w artykule, dotyczy związku pomiędzy poziomem 
zaangażowania przedsiębiorców we wdrożenie RODO z postrzeganiem ich na rynku. Ist-
nienie problemu oparto na licznych sygnałach niezadowolenia klientów z poziomu ochro-
ny ich danych osobowych oraz danych, których przetwarzanie zlecają.

4. Źródła pozyskiwania wiedzy o RODO

W dobie społeczeństwa informacyjnego głównym źródłem informacji dla przed-
siębiorców jest Internet. Badania przeprowadzone na grupie 40 przedstawicieli i klien-
tów firm outsourcingowych w branży księgowości, obsługi kadrowej, obsługi prawnej 
oraz BHP prezentowane na rysunku nr 1 obrazują, jakie źródła informacji oni głów-
nie preferują. Najczęściej przywoływane są fora internetowe, na których swoje inter-
pretacje przedstawiają eksperci, praktycy oraz prezentowane są własne interpretacje 
przypadkowych uczestników dyskusji. Respondenci sięgają również do gotowych 
rozwiązań prezentowanych za pomocą studium przypadku, jest to jednak dla nich 
źródło niewyczerpujące bardzo szerokiej tematyki zagadnienia, i w tych przypadkach 
podejmowane są próby własnej interpretacji źródłowych dokumentów. Efektywność 
samodzielnego podjęcia analizy publikowanych aktów prawnych uzależniona jest od 
poziomu zrozumienia zawiłego słownictwa oraz bieżącego monitowania jego aktual-
ności. Decyzję o wsparciu specjalistycznych firm podejmuje zaledwie 15% responden-
tów. Można tutaj wyodrębnić główne podawane przyczyny tego stanu, mianowicie:
	koszty usługi,
	brak opinii na temat działających firm,
	obawy przed kolejnymi nakładami kosztowymi spowodowane brakiem 

określonej standaryzacji działań, a w związku z tym ryzyko błędnego wdrożenia,
	oczekiwanie na „odgórne” wytyczne.



Poziom wdrożenia zapisów RODO czynnikiem wzrostu konkurencyjności firm 171

Rysunek 1. Źródła informacji dla respondentów
Figure 1. Sources of information for respondents

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów bezpośrednich.

5. Analiza zidentyfikowanych problemów

Respondenci jako jeden z głównych problemów wskazali konieczność weryfi-
kacji jakości i poziomu wdrożenia RODO w firmach, którym zlecają usługi. Mając 
świadomość ponoszenia odpowiedzialności za przetwarzanie gromadzonych da-
nych osobowych, również tych, które przetwarzają inne podmioty na ich zlecenie, 
firmy zaczęły określać wymagania w  stosunku do jakości ochrony powierzanych 
danych już na etapie formułowania zapotrzebowania na usługę. Problem skutecz-
ności oceny jakości oferowanych usług w zakresie ochrony danych osobowych – ze 
względu na swoją obszerność – nie ujęto w niniejszym opracowaniu.

Respondenci określili metody obrony przed sankcjami z niewypełnienia zapi-
sów RODO. W zgłoszonych przypadkach wyodrębnić się da główną metodę „po-
zbycia się” problemu proponowaną w różnych wariantach polegającą na przeniesie-
niu przetwarzania danych na inny podmiot.

Na uwagę zasługuje również stale przewijający się wątek determinujący respek-
towanie praw do ochrony prywatności, a mianowicie kwestia generowania rankingu 
firm, które są w stanie spełnić wymogi rozporządzenia ogólnego, przez co zasługują 
na wyższą punktację podczas procedury wyboru zleceniobiorcy. Firmy niespełnia-
jące wymogów miałyby być automatycznie wykluczone z postępowań.
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Początek stosowania RODO, datowany na 25 maja 2018 roku, spowodował 
wzrost zainteresowania tematyką ochrony prywatności we wszystkich branżach. 

Na naszym rynku usług nie spotyka się już firm, które nie znałyby tego pojęcia, 
natomiast problemy zaczynają się w momencie określenia wymogów, jakie należy 
spełnić. Wśród dostępnych zasobów internetowych trudno jest wyselekcjonować 
źródła wiarygodne i na chwilę obecną nie ma metody weryfikacyjnej ich popraw-
ności prawnej. Nie wynika to z braku wiedzy tematycznej autorów publikacji. Za 
powód mnogości proponowanych rozwiązań przyjmowana jest ogólność rozpo-
rządzenia pozwalającego na swobodę w działaniach. Swoboda ta jest tyko pozor-
na, gdyż RODO narzuca obowiązek rozliczności, czyli wykazania prawidłowości 
działania w dążeniu do wypełniania jego wymogów. Zapis rozporządzenia mówią-
cy o korzystaniu z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają 
wystarczający poziom bezpieczeństwa danych, spowodował, że zleceniodawcy po-
stawili swoim zleceniobiorcom dodatkowe wymagania. W obawie przed sankcjami 
finansowymi przepis ten jest restrykcyjnie wymagany, tym chętniej, że dla zlece-
niodawcy nie jest związany z koniecznością bezpośrednich nakładów finansowych. 
Nakłady finansowe, jakie będą ponosili zleceniodawcy, wynikają z organizowania 
kontroli poziomu bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
Kontrole takie są wprost wpisane w rozporządzenie ogólne i nie podlegają nego-
cjacjom co do samego faktu ich przeprowadzania. Strony umowy mogą natomiast 
doprecyzować warunki, na jakich będą one się odbywać. Zapis ten budzi bardzo 
dużo emocji zarówno wśród zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Z jednej stro-
ny firmy świadczące usługi dla wielu administratorów obawiają się paraliżu swojej 
pracy polegającym na możliwym nieustannym audytowaniu ich, z drugiej strony 
administratorzy, których poziom wdrożenia nie jest w pełni satysfakcjonujący, nie 
mają pełnej wiedzy co do przedmiotu, który powinni poddawać inspekcji. 

Pomimo 2-letniego okresu przygotowawczego do stosowania ochrony danych oso-
bowych firmy nadal borykają się z mnogością sprzecznych interpretacji i w ich ocenie 
powoduje to wysokie ryzyko zastosowania błędnej metody. Konsekwencją mogą być 
bardzo wysokie sankcje finansowe, które mogłyby doprowadzić do spadku pozycji fir-
my na rynku. Niepewność prawna powoduje, że w celu ochrony firmy przed sankcjami 
finansowymi przedsiębiorcy rozważają przeniesienie konsekwencji wystąpienia czyn-
nika ryzyka na inny podmiot. Nie jest to rozwiązanie, które jednoznacznie zabezpiecza 
interesy administratora, gdyż powierzając przetwarzanie innemu podmiotowi, sam nim 
nie przestaje być, co w konsekwencji i tak powoduje jego odpowiedzialność. 

Przedsiębiorca, planując wdrożenie polityki ochrony danych, nie jest przekonany 
o prawidłowości swoich działań, głównie ze względu na występującą niepewność praw-
ną, spowodowaną sprzecznymi interpretacjami zapisów prawnych prezentowanych 
przez uznawane autorytety. Im większa jest rozbieżność pomiędzy interpretacjami, tym 
większa jest niechęć do ponoszenia kosztów związanych z proponowanymi rozwiąza-
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niami, jak również do podejmowania działań, których skutków nie można cofnąć. Jedna 
z zasad RODO mówi o minimalizacji przetwarzanych danych, natomiast ograniczenie 
nadmiarowości gromadzonej dokumentacji, wynikająca między innymi z prowadzonej 
polityki firm polegającej na uproszczaniu i przyspieszaniu procesów pozyskiwania da-
nych poprzez kserowanie dokumentów, budzi sprzeciw i niechęć. 

Podsumowanie

Ze względu na szeroki aspekt zagadnień związanych z konkurencją w artykule pod-
dano analizie jedynie ograniczony ich zakres, skupiając się na nowym podejściu do ochro-
ny danych osobowych w kontekście wzrostu notowań firm. Dynamika zmian prawodaw-
stwa, rozwój społeczeństwa informacyjnego, powodującego wzrost świadomości swoich 
praw przez klientów, stały się egzaminem elastyczności adaptowania się do zmieniających 
się warunków, a jednocześnie warunkiem przystąpienia do konkurencji. RODO wymusza 
określone działania i pomimo obecnie trwającego chaosu informacyjnego spełnienie jego 
wymogów będzie determinantą wzrostu, jakości postrzegania firm na rynku usługodaw-
ców. Sformułowane obowiązki i prawa oraz sankcje finansowe nie pozwolą na zaniechania 
w tym obszarze. Zastosowany mechanizm oddający administratorowi funkcje nadzorcze 
nad przestrzeganiem przepisów uszczelni system ochrony danych osobowych i wyruguje 
z rynku „opornych”. Interpretacje bywają sprzeczne, jednakże możliwość wzrostu konku-
rencyjności obrała jeden kierunek, jakim jest skuteczna ochrona prywatności osób. Prze-
prowadzone badania, jednoznacznie potwierdziły postawioną hipotezę. 
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