CHECKLISTA ZGODY WG RODO 2018
Nazwa Administratora Danych: ……………………………………………………..…………………………..
Data uzupełnienia: ……………………….……………………….……………………….……………………….
Warunki prawidłowej konstrukcji zgód w świetle Rozporządzenia 2016/679 w interpretacji ICO.
Sprawdziliśmy i ustaliliśmy, że zgoda jest najwłaściwszą i najodpowiedniejszą podstawą prawną na
1  przetwarzanie danych osobowych w konkretnej sytuacji / nie ma innych podstaw do przetwarzania danych
np.przepisu/.
2 

3 

4 
5 
6 

Sformułowaliśmy zapytanie o zgodę w sposób przejrzysty, kompletny, zupełny i wyraźnie oddzieliliśmy ją od
regulaminów, umów, zasad oraz innych dokumentów opisujących wykonywane usługi.
Zgoda pozyskiwana jest w formie aktywnego działania osoby, która ją wyraża - np. jako odznaczenie przez nią
pustego checkboxa.
Nie używamy do pozyskiwania zgód checkboxów uprzednio zaznaczonych, ani żadnych innych form
zakładających „z góry” wyrażenie zgody /domyślnych/.
Klauzula zgody sformułowana jest przy użyciu prostego, jasnego i łatwego do zrozumienia języka, wyłącznie
w języku polskim chyba że usługa adresowana jest do innych państw członkowskich.
Wyjaśniliśmy, dlaczego chcemy pozyskać dane osobowe oraz co z pozyskanymi danymi zrobimy/ zasada
celowości/.

7  Zapewniliśmy możliwość odrębnego wyrażenia zgody na niezależnie wykonywane operacje przetwarzania.
8 
9 

Określiliśmy jasno nazwę administratora danych osobowych oraz konkretne nazwy jakichkolwiek innych
podmiotów, które będą mogły przetwarzać dane na podstawie wyrażonej zgody.
Poinformowaliśmy osoby wyrażające zgodę o możliwości jej wycofania w każdym czasie , bez obwarowania
warunkami, w tak samo prosty sposób jak ją pozyskaliśmy.

10  Zapewniliśmy, że osoba wyrażająca zgodę może ją wycofać bez niekorzystnych konsekwencji.
11  Nie traktujemy zgody jako warunku, od którego spełnienia uzależniamy realizację dalszych usług.
12 
13 
14 

Jeżeli działalność skierowana ma być do osób nieletnich, przy pozyskiwaniu zgód wprowadzamy mechanizmy
weryfikowania wieku oraz, o ile jest to konieczne pozyskiwania zgód od opiekunów prawnych.
Rejestrujemy to, w jaki sposób, oraz kiedy pozyskaliśmy zgodę od konkretnej osoby, oraz potencjalne
modyfikacje w obszarze zgód.
Rejestrujemy to, jakie dokładnie informacje zostały przekazane konkretnej osobie, w momencie wyrażania
przez nią zgody.
Regularnie weryfikujemy zgody w celu ustalenia, czy nie uległ zmianie kontekst ich pozyskiwania, czy cele

15  pozostają aktualne oraz czy określone operacje i czynności przetwarzania pozostają odpowiednie do realizacji
tych celów, w przeciwnym wypadku należy pozyskać kolejną zgodę adekwatną do zmienionego celu.
16  Posiadamy wdrożone procedury do aktualizacji zgód w odpowiednich okresach czasu.
17 

Rozważyliśmy stosowanie dodatkowych rozwiązań ułatwiających przejrzyste zarządzanie przez użytkowników
swoją prywatnością jako dobre praktyki (np. „privacy dashboard”).

18  Uwzględniamy fakt wycofania zgody niezwłocznie, w najszybszym możliwym terminie
19  Posiadamy mechanizmy przechowywania zgód i ich archiwizacji w okresie wymaganym przez regulacje prawa
20 

Posiadamy mechanizmy pozwalające na realizację obowiązku informacji właściciela danych osobowych
również w obszarze zgód

