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WPŁYW RODO NA TRANSAKCJE M&A  

 

Dotychczas w Polsce praktyczne ryzyko istotnych kar za 
niewłaściwą ochronę danych osobowych było znikome. Mimo, 
że obecne przepisy rzadko były w pełni przestrzegane, dane 
osobowe nie były zwykle czynnikiem ryzyka w transakcjach 
M&A. Może się to zmienić po 25 maja 2018 roku, gdy zacznie 
obowiązywać unijne rozporządzenie RODO.  

 

WDROŻENIE RODO 

Przed 25 maja 2018 roku każdy biznes musi przeanalizować prawidłowość 
przetwarzania danych, stworzyć własne procedury ich ochrony, w tym 
raportowania o każdym naruszeniu i zapewnić stosowanie nowych wymogów 
w praktyce (w tym przeszkolić pracowników). RODO to także szereg nowych 
praw osób, których dane dotyczą i dużo bardziej szczegółowe i uciążliwe dla 
przedsiębiorców obowiązki informacyjne. Konieczne będą też zmiany w 
umowach z usługodawcami, a w wielu przypadkach zmiany w systemach 
informatycznych i produktach (np. aplikacjach mobilnych). 

Prawidłowe wdrożenie RODO będzie dla wielu polskich spółek sporym 
wyzwaniem wymagającym zaangażowania całej organizacji, a nie tylko HR, 
prawników, marketingu i IT. Brak compliance może skutkować karami nawet 
do wyższej z kwot (i) 20.000.000 EUR lub (ii) 4 % światowego obrotu i to za 
każde naruszenie.  

RODO będzie obowiązywać w całej UE, ale w niektórych obszarach, 
zwłaszcza HR, będzie uzupełniane przez regulacje krajowe, które mogą się 
między sobą dość istotnie różnić. 

CO RODO ZNACZY DLA TRANSAKCJI M&A? 

RODO wymusi nowe podejście biznesu do ochrony danych w codziennej 
działalności. Zaostrzony reżim odpowiedzialności i wyższe kary będą też miały 
wpływ na transakcje M&A.  

Innowacyjny biznes jest coraz częściej uzależniony od technologii 
informatycznych i przetwarzania danych. Innowacje kreują wartość, ale bez 
prawidłowego compliance oraz skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa i 
jasnych procedur postępowania w przypadku zagrożeń mogą stać się 
istotnym czynnikiem ryzyka w transakcjach M&A. 

Ryzyko to warto zidentyfikować w trakcie due diligence i zaadresować w 
dokumentacji. Przedsiębiorca powierzający innym przetwarzanie danych 
osobowych musi dostosować umowy do wymogów RODO i upewnić się, że 
usługodawca prawidłowo wdrożył RODO. Dlatego umowy dotyczące 
przetwarzania danych będą od teraz wymagać szczególnej uwagi w trakcie 
badania due diligence niezależnie od wartości. W przypadku 
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zaawansowanych technologii IT może być potrzebny dodatkowy audyt 
technologiczny pod kątem zgodności z RODO i cyberbezpieczeństwa. 

Choć do maja 2018 pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz trzeba badać 
stan przygotowań do wdrożenia RODO – ci, którzy jeszcze nie zaczęli 
procesu wdrożenia mogą nie zdążyć w terminie. 
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