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Rozdział I. Prawo ochrony danych
osobowych

1. Ustawa o ochronie danych osobowych

1.1. Pojęcia podstawowe

Podstawowe pojęcia wynikające z OchrDanychU to tylko dziesięć definicji – dziewięć za-
wartych w art. 7 OchrDanychU (zbiór danych, przetwarzanie danych, system informa-
tyczny, zabezpieczenie danych w systemie informatycznym, usuwanie danych, admini-
strator danych, zgoda osoby, której dane dotyczą, odbiorca danych, państwo trzecie)
oraz jedna definicja wyodrębniona do art. 6 OchrDanychU, a mianowicie definicja poję-
cia „dane osobowe”.

Zasadniczo definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych bardzo istotnie
wzorowane są na definicjach sformułowanych w art. 2 dyrektywy 95/46/WE. Dyrektywa
nawiązuje natomiast do odpowiednich postanowień Konwencji Nr 108 Rady Europy spo-
rządzonej w Strasburgu 28.1.1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym prze-
twarzaniem danych osobowych.

1.1.1. Dane osobowe

Z uwagi na zasadnicze znaczenie dla mechanizmów ochrony danych osobowych w pierw-
szej kolejności należy rozstrzygnąć, jak definiowane są dane osobowe. Za dane osobowe
uważa się, zgodnie z brzmieniem OchrDanychU, wszelkie informacje dotyczące zidenty-
fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W omawianej definicji z art. 6 OchrDanychU wyróżnić należy następujące elementy
(przesłanki):

1) informacja,
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2) dotycząca osoby fizycznej,
3) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Bardziej w kategorii ciekawostek na marginesie można dodać, że liczba mnoga „dane oso-
bowe”, a nie „dana osobowa” (choć może to być poprawne wyrażenie), odpowiada ter-
minom używanym w dyrektywie 95/46/WE w języku angielskim (personal data) i w ję-
zyku niemieckim (Personenbezogene Daten), które to określenia także występują w licz-
bie mnogiej.

Czym są informacje? Brak w tym zakresie definicji w przepisach prawa – nie tylko
w OchrDanychU. Należy przyjąć, że informacjami będą wypowiedzi czy wiadomości
w określonej formie. Postać informacji może mieć zarówno tekst pisany, elektro-
niczny, elementy dźwiękowe czy jakikolwiek inny obraz. Dane osobowe dodatkowo
mają ten walor, że nie jest istotna dla kwalifikacji prawnej ich prawdziwość czy ak-
tualność (zarówno informacje z przeszłości, jak i dotyczące przyszłości mogą mieć
ten walor) czy też publiczny lub prywatny charakter. Ponadto trzeba zwrócić uwagę,
że jakby zakres pojęcia informacji był jednak zbyt wąski, to ustawodawca wyraźnie na-
pisał, że jego intencją jest objęcie „wszelkich” informacji – czyli niezwykle szeroko.

Dane osobowe powinny dotyczyć osoby fizycznej, co oznacza, że spod obowiązywania
OchrDanychU wyłączona jest ochrona innych podmiotów – jak chociażby osób prawnych
czy innych jednostek organizacyjnych. Zasadniczo podmioty te ochrony prawnej mogą
poszukiwać przede wszystkim na gruncie przepisów KC (o ochronie firmy czy w zakresie
dóbr osobistych).

Jak na tle powyższego kształtuje się sytuacja prawna przedsiębiorców tzw. jednooso-
bowych? Z dniem 1.1.2012 r. ustawodawca uchylił art. 7a ust. 2 PrDziałGosp, który
wyłączał dane osobowe zawarte w ewidencji działalności gospodarczej spod przepisów
OchrDanychU. Oznacza to, że ochronie przewidzianej w OchrDanychU aktualnie podle-
gają dane osób fizycznych bez względu na to, czy osoby te prowadzą działalność gospo-
darczą, czy też nie.

Przed nowelizacją z 2012 r. GIODO reprezentował stanowisko, zgodnie z którym ewiden-
cja działalności gospodarczej jest zbiorem danych o przedsiębiorstwach, zgłaszających
prowadzoną działalność, pomimo że mogą być w niej zawarte dane osobowe. Ustawy
o ochronie danych osobowych nie stosuje się więc do przedsiębiorcy, którym może być
również osoba fizyczna. Generalny Inspektor wyjaśniał, że obowiązkiem organu ewiden-
cyjnego jest udostępnienie informacji z ewidencji działalności gospodarczej, a także oka-
zanie wszelkiej pomocy w odszukaniu odpowiednich danych. Oznacza to, że każda osoba
ma możliwość dostępu do danych zawartych w ewidencji bez potrzeby przedstawiania
swej tożsamości ani wykazywania jakiegokolwiek interesu faktycznego lub prawnego.
Podobne stanowisko w tej kwestii zajął NSA w wyroku z 28.11.2002 r. (II SA 3389/01,
MoP 2003, Nr 3, poz. 99), stwierdzając, iż jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych
indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokry-
wają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobo-
wych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Decydując
się na utożsamianie tych danych godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i słabszą
ochronę.
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Czy jest zatem jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Spróbował się nad tym zagadnieniem po-
chylić NSA, który w wyroku z 15.3.2010 r. (I OSK 756/09, Legalis), oddalając skargę ka-
sacyjną GIODO, stwierdził, że przepis art. 7a ust. 2 PrDziałGosp nie oznacza, że ustawa
o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania do osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą, a wspomniany przepis, jako stanowiący wyjątek od
ogólnej zasady, musi być stosowany ściśle; jego rozszerzająca interpretacja jest niedo-
puszczalna. Sąd uznał, że skoro we wskazanym powyżej przepisie mowa jest o danych
zawartych w ewidencji działalności gospodarczej, to nie może ulegać wątpliwości, że
OchrDanychU nie podlegają tylko dane wpisane do ewidencji, natomiast pozostałe infor-
macje o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą takim wyłączeniom już
nie podlegają. W ocenie sądu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma
prawo do informacji, jakie jej dane są przetwarzane. Dopiero po ustaleniu, że zasięg prze-
twarzanych o niej informacji rzeczywiście nie wykracza poza zakres danych zawartych
w ewidencji działalności gospodarczej, organ może umorzyć postępowanie.

W dalszej kolejności istotna jest możliwość identyfikacji konkretnej osoby fizycz-
nej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważana jest osoba, której tożsamość
można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających
jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
(art. 6 ust. 2 OchrDanychU). Numerami identyfikacyjnymi, o których mowa w przepi-
sie, są:

1) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także
3) numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego oraz paszportu).

Czynnikami określającymi cechy osoby mogą być m.in.:
1) wygląd zewnętrzny, wzór siatkówki oka (cechy fizyczne),
2) struktura kodu genetycznego, grupa krwi (cechy fizjologiczne),
3) status majątkowy (cechy ekonomiczne),
4) pochodzenie, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz przy-

należność wyznaniowa, partyjna lub związkowa (cechy te można zaliczyć do cech
umysłowych, kulturowych lub społecznych, w zależności od sposobu interpretacji
tych pojęć).

Wskazane powyżej czynniki nie wyczerpują otwartego katalogu rodzajów informacji,
które mogą być przypisane konkretnej osobie fizycznej.

W związku z licznymi problemami przy interpretacji możliwości identyfikacji osoby fi-
zycznej dodano do przepisu OchrDanychU przesłankę nadmiernego wysiłku. Nie za-
sługują na taką kwalifikację te informacje, których powiązanie z oznaczoną osobą nie jest
łatwo osiągalne i wymaga nakładów nadzwyczajnych.

Należy przy tym naturalnie mieć świadomość, że przesłanka nadmierności kosztów,
czasu lub działań jest niedookreślona i jej rzeczywiste znaczenie zostanie dopiero
ukształtowane przez rozstrzygnięcia GIODO dotyczące konkretnych spraw. Z praktycz-
nego punktu widzenia, czy np. numer rejestracyjny samochodu będzie stanowił dane oso-
bowe? Zwykłemu obserwatorowi życia codziennego może być co najmniej trudno usta-
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lić imię i nazwisko właściciela pojazdu. Jak podejść do imienia i nazwiska Jan Kowalski?
Niezwykle popularne imiona i nazwiska same w sobie nie powinny mieć waloru danych
osobowych. Przykłady można mnożyć, ale to tylko dlatego, że sytuacji, w których ta kwa-
lifikacja jest bardzo trudna, jest faktycznie wiele.

Charakter danych osobowych mają informacje dotyczące przygotowania zawodowego
i przebiegu pracy danej osoby, o jej sytuacji rodzinnej, o stanie posiadania (w tym o posia-
danych dobrach, o zgromadzonych oszczędnościach, kontach bankowych, o wysokości
płaconych podatków), o jej zachowaniach (zakupach towarów lub usług, prowadzonych
rozmowach telefonicznych, w tym tzw. billing), naruszeniach prawa, a także wszelkie
opinie na temat danej osoby oraz dotyczące jej prognozy (starania o uzyskanie stypen-
dium, o awans itd.). Do danych osobowych zaliczyć również należy m.in. informacje
o tym, czyim klientem jest określona osoba, z kim wiąże ją stosunek prawny o charakte-
rze ciągłym.

Specyficzna problematyka powstaje w odniesieniu do traktowania jako danych osobo-
wych adresów internetowych, zwłaszcza adresów poczty elektronicznej (e-mail) oraz nu-
merów telefonu.

Wątpliwość pierwsza bierze się stąd, że adres internetowy odnosi się w istocie nie tyle do
osoby, ile do komputera, z którego może przecież korzystać wiele różnych osób. Pojawia
się zatem kwestia możliwości pośredniej identyfikacji osoby w takiej sytuacji.

Po drugie, szczególny problem powstaje w odniesieniu do tzw. dynamicznych adresów IP
(czyli zmieniających się adresów przyznawanych przez dostawcę dostępu do sieci koń-
cowemu użytkownikowi w każdym przypadku korzystania przez niego z sieci).

Wydaje się, że należy zgodzić się z interpretacją uznającą, iż adresy internetowe spełniają
kryteria przewidziane dla danych osobowych tylko wówczas, gdy bądź samoistnie (przez
swoją treść, np. zawierającą nazwisko i skrót imienia), bądź łącznie z innymi przetwarza-
nymi wraz z adresem informacjami (np. adresem pocztowym) pozwalają zidentyfikować
osobę użytkownika.

Ważne

Adres poczty elektronicznej w większości przypadków umożliwia jednoznaczną identyfikację wła-
ściciela konta, czyli osoby, której dotyczy, i powinien być traktowany jako dane osobowe. Brak atry-
butu danych osobowych będą natomiast miały adresy internetowe przypisane określonym funk-
cjom czy zadaniom, np. kontakt@nazwaprzedsiebiorstwa.pl.

Numer IP to protokół komunikacyjny stosowany powszechnie w Internecie i sieciach lo-
kalnych. Jest to numer interfejsu sieciowego lub sieci komputerowej opartej na protokole
IP, który służy do identyfikacji, ale zasadniczo nie identyfikuje jednoznacznie konkretnej
osoby, a nawet urządzenia. Może się dowolnie często zmieniać lub dotyczyć kilku urzą-
dzeń.
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Przykład

Czy adres IP można zakwalifikować jako dane osobowe?

Jeśli numer IP pozwala pośrednio na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, powinien być
uznany za dane osobowe (zob. wyr. NSA z 19.5.2011 r., I OSK 1079/10, Legalis: tam gdzie adres
IP jest na dłuższy czas lub na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, a urządzenie to przypi-
sane jest konkretnemu użytkownikowi, należy uznać, że stanowi on daną osobową, jest to bowiem
informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby fizycznej).

Danymi osobowymi są zarówno informacje odnoszące się do wprost do zidentyfikowa-
nej osoby, jak i te, które odnoszą się do niej pośrednio, np. przez możliwość powiąza-
nia z nią przedmiotów czy urządzeń. W przypadku gdy adres IP jest na dłuższy okres
lub na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, z którego korzysta konkretny
użytkownik, należy uznać, że stanowi on dane osobowe, jest to bowiem informacja
umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Co ciekawe – za dane oso-
bowe nie może być natomiast uznany adres IP np. w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa
z bezprzewodowym Internetem dostępnym dla jej klientów bądź kontrahentów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet w przypadku adresu IP na stałe przypisanego
do jednego urządzenia, z którego korzysta jedna osoba fizyczna, adres ten będzie
uznawany za dane osobowe tylko i wyłącznie wtedy, gdy podmiot również na pod-
stawie innych danych jest w stanie zidentyfikować konkretnego użytkownika.

W wyroku z 3.2.2010 r. (II SA/Wa 1598/09, Legalis) WSA w Warszawie podkreślił, że
adres IP stanowi dane osobowe, gdy jest na stałe przypisany do określonego urządzenia,
użytkowanego przez określony podmiot. Ta zależność powoduje, iż w określonych sytu-
acjach istnieje możliwość identyfikacji tego podmiotu.

1.1.2. Zbiór danych

Zbiór danych to jedno z podstawowych pojęć. Jego istotność wynika z faktu, że zgod-
nie z OchrDanychU przepisy stosuje się tylko w sytuacji przetwarzania danych w zbiorze
danych, a zestawienia wskazane w art. 2 ust. 2 OchrDanychU są przykładami zbiorów
danych nawet wtedy, gdy są uporządkowane według jednego kryterium (w ustawach
wykorzystujących jedynie pojęcie „zbiór danych”, ściśle wzorowanych na dyrektywie
95/46/WE, wyraźnie wskazuje się, że zbiór danych to posiadające strukturę zestawienie
danych dostępnych co najmniej według jednego kryterium wyszukiwawczego. Według
tego poglądu: „Wszelkie materiały gromadzone w formie akt, w tym sądowe, prokura-
torskie, policyjne i inne zawierające dane osobowe, są zbiorem danych osobowych w ro-
zumieniu art. 7 pkt 1 Ustawy” (Pytania i odpowiedzi, www.giodo.gov.pl).

Zgodnie z definicją na uwagę zasługuje liczba mnoga użyta w sformułowaniu, co suge-
ruje, że potrzebne są co najmniej dwa kryteria. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z 12.1.2007 r. (I OSK 218/06, „Rzeczpospolita” z 15.1.2007 r., Nr 12, s. C2) uznał, że ze-
staw danych może być zakwalifikowany do kategorii „zbiór danych” dopiero wtedy, gdy
umożliwia dostęp do danych osobowych według co najmniej dwóch kryteriów. Dostęp
do zbioru powinien istnieć obiektywnie.
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Jeżeli dane osobowe są przetwarzane za pomocą systemu informatycznego, to wówczas
domniemanie faktyczne przemawia za uznaniem, że są przetwarzane w zbiorze danych.
W takiej sytuacji można bowiem przyjąć, że dane osobowe są dostępne według więcej
niż jednego kryterium. Współczesne standardowe oprogramowanie umożliwia dostęp do
danych według wielu kryteriów. Nie musi to być wcale baza danych. Wystarczy, że dane
osobowe zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, a domniemanie faktyczne
będzie przemawiać za tym, że są one przetwarzane w zbiorze danych. Oczywiście admi-
nistrator danych może wzruszyć powyższe domniemanie faktyczne, ale w wypadku ty-
powych systemów operacyjnych jest to mało prawdopodobne. W konsekwencji również
przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej jest przetwarzaniem w zbiorze
danych (por. wyr. ETS z 6.11.2003 r., w sprawie C-101/01, Bodil Lindqvist, Dz.Urz. UE
2004 C 7, s. 3–4).

W praktyce pojawiać się mogą trudności w rozstrzyganiu kwestii, czy w konkretnym przy-
padku (np. w określonym urzędzie lub w instytucji) mamy do czynienia z jednym zbio-
rem, w skład którego wchodzi wiele mniejszych podzbiorów, czy też z wielością zbiorów,
które łączy pewien związek funkcjonalny. Rozwiązanie tego problemu ma nie tylko wy-
miar teoretyczny, ale i praktyczny w kontekście obowiązku rejestracji zbiorów.

1.1.3. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych (jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych) nie jest
czynnością prawną, lecz czynnością realną, faktyczną, co oczywiście nie wyklucza, że wy-
pływają z niej konsekwencje prawne.

Każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych powinna odbywać się
z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów OchrDanychU i wy-
danych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1.1.4. System informatyczny

System informatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, pro-
cedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu prze-
twarzania danych. Analogiczne sformułowanie (definicja) występuje w ŚwiadUsłElektU.
Z uwagi na brak wątpliwości praktycznych w stosowaniu tej definicji, nie omawiamy jej
szerzej.

1.1.5. Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym

Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym oznacza wdrożenie i eksploata-
cję stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę da-
nych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Podstawowe obowiązki administra-
tora danych związane z ich zabezpieczeniem zostały ustanowione przepisami rozdziału 5
OchrDanychU. Ustawą z 22.1.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
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(Dz.U. Nr 33, poz. 285) zmieniono tytuł rozdziału 5 „Zabezpieczenie zbiorów danych
osobowych” na „Zabezpieczenie danych osobowych”. Powyższa zmiana oznacza rozsze-
rzenie obowiązku zabezpieczania danych osobowych na wszystkie postaci przetwarzania
danych objęte zakresem zastosowania OchrDanychU, tj. zbiór ewidencyjny (danych).

1.1.6. Usuwanie danych

Ustawa o ochronie danych osobowych posługuje się pojęciem usuwania danych w pięciu
miejscach (art. 2 ust. 3, art. 7 pkt 2, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 35 ust. 1
OchrDanychU). Przez usuwanie danych należy rozumieć:

1) zniszczenie danych osobowych lub
2) taką modyfikację danych osobowych, jaka nie pozwoli na ustalenie tożsamości

osoby, której dane dotyczą; w tym przypadku dane tracą swój osobowy charakter.

Ważne

Istotą faktycznego usunięcia danych (a nie czasowego wstrzymania ich przetwarzania) jest nie-
możliwość powrotu do czynności przetwarzania przez administratora (bezpowrotność czynności).

1.1.7. Administrator danych osobowych

Administrator danych to pojęcie oznaczające:
1) organ państwowy lub samorządowy,
2) państwową lub komunalną jednostkę organizacyjną,
3) podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne,
4) osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę

fizyczną, przetwarzającą dane w związku ze swoją działalnością zarobkową, zawo-
dową albo dla realizacji celów statutowych, jeżeli decyduje on o celach i środkach
przetwarzania danych.

Decydowanie o celach i środkach to faktycznie decydowanie o tym, w jakim zakresie i ja-
kie operacje będą na danych osobowych wykonywane.

Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych istotne jest przede wszyst-
kim to, aby administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i środ-
kach przetwarzania danych osobowych, przetwarzając dane:

1) spełniał przynajmniej jeden warunek uprawniający go do wykonywania operacji
na danych osobowych – w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwi-
sko czy adres zamieszkania określono je w art. 23 ust. 1 pkt 1–5 OchrDanychU,
zaś w odniesieniu do danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o sta-
nie zdrowia czy poglądach politycznych – w art. 27 ust. 2 pkt 1–10 OchrDanychU.
Spełnienie jednego z tych warunków stanowi o zgodnym z prawem przetwarza-
niu danych osobowych, gdyż przesłanki te są równoprawne, a jednocześnie auto-
nomiczne;

2) dopełnił – ustanowionego w art. 40 OchrDanychU – obowiązku zgłoszenia zbioru
danych do rejestracji GIODO – zgłoszenie zbioru danych do rejestracji jest regułą,
od której wyjątki wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 OchrDanychU. Ka-
talog tych wyjątków jest zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.
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Oceny tego, czy zbiór należy zgłosić do rejestracji, administrator danych dokonuje
sam, przy czym zwolnienie zbioru danych z rejestracji jest możliwe tylko wówczas,
gdy przesłanka uprawniająca do odstąpienia od rejestracji dotyczy wszystkich da-
nych zawartych w zbiorze;

3) stosował odpowiednie zabezpieczenia, o których stanowią przepisy rozdziału 5
OchrDanychU oraz DokPrzetwRs – administrator jest bowiem zobowiązany zasto-
sować środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym od-
powiednią ochronę, a przede wszystkim zabezpieczyć dane przed ich udostępnie-
niem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwa-
rzaniem z naruszeniem OchrDanychU oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
(art. 36 ust. 1 OchrDanychU);

4) dopełnił obowiązku informacyjnego ustanowionego w art. 24 ust. 1 oraz art. 25
ust. 1 OchrDanychU, chyba że administrator danych jest z niego zwolniony –
w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dotyczą (art. 24) ad-
ministrator musi poinformować ją o swojej nazwie i adresie, celu zbierania, odbior-
cach danych (także tych przewidywanych), prawie dostępu do danych i prawie ich
poprawiania, a także o dobrowolności albo obowiązku ich podania (a gdy obowią-
zek ten istnieje – o jego podstawie prawnej). W przypadku zbierania danych nie od
osoby, której one dotyczą (art. 25), administrator – zaraz po utrwaleniu danych –
musi poinformować osobę, której one dotyczą, o swojej nazwie i adresie, celu i za-
kresie zbierania danych, a zwłaszcza o ich odbiorcach, źródle, z którego dane po-
zyskał, prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania, a także o prawie żąda-
nia zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych;

5) dokładał szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, poprzez zapewnienie, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to nie-
zbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (o czym stanowi art. 26 ust. 1 pkt 1–4
OchrDanychU);

6) respektował prawa osób, których dane dotyczą – prawa te wymienione są w roz-
dziale 4 OchrDanychU i dotyczą kontroli procesu przetwarzania danych.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może narazić administratora da-
nych na odpowiedzialność administracyjną, a także karną, stosownie do przepisów kar-
nych OchrDanychU (art. 49–54a).

1.1.8. Zgoda osoby, której dane dotyczą

Pojęcie zgody, jej budowanie i sposób wyrażania budzi najwięcej praktycznych pytań
i problemów. Zwrócić należy uwagę, że pojęcie zgody występuje równolegle w ustawie
ŚwiadUsłElektU oraz w PrTelekom.
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Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o świadczeniu

usług drogą elektroniczną
Ustawa – Prawo

telekomunikacyjne

Ilekroć w ustawie jest mowa o zgo-
dzie osoby, której dane dotyczą –
rozumie się przez to oświadcze-
nie woli, którego treścią jest zgoda
na przetwarzanie danych osobo-
wych tego, kto składa oświadcze-
nie; zgoda nie może być domnie-
mana lub dorozumiana z oświad-
czenia woli o innej treści; zgoda
może być odwołana w każdym cza-
sie.

Jeżeli ustawa wymaga uzyskania
zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana
lub dorozumiana z oświad-
czenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każ-
dym czasie.

Jeżeli przepisy OchrDanychU wy-
magają wyrażenia zgody przez abo-
nenta lub użytkownika końcowego,
zgoda ta:

1) nie może być domniemana
lub dorozumiana z oświad-
czenia woli o innej treści;

2) może być wyrażona drogą
elektroniczną, pod warun-
kiem jej utrwalenia i po-
twierdzenia przez użytkow-
nika;

3) może być wycofana w każ-
dym czasie, w sposób pro-
sty i wolny od opłat.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgoda na przetwarzanie danych zwykłych
może zostać wyrażona w dowolnej formie, natomiast zgoda na przetwarzanie da-
nych wrażliwych powinna być wyrażona w formie pisemnej (konieczny jest zatem
własnoręczny podpis tej osoby, której dane dotyczą). Ponadto zgoda na przetwarza-
nie danych osobowych nie może być dorozumiana ani wywodzona z innych oświad-
czeń woli – musi być wyraźna i wyodrębniona. Jak zwraca uwagę GIODO, za zgodę
na przetwarzanie danych osobowych nie można uznać wypełnienia formularza rejestra-
cyjnego.

Z treści zgody powinno wyraźnie wynikać:
1) w jakim celu gromadzone są dane,
2) w jakim zakresie są one gromadzone i
3) przez kogo będą przetwarzane.

Klauzula zgody musi być skonstruowana w taki sposób, by osoba, której dane dotyczą,
mogła zrozumieć, co będzie się działo z jej danymi osobowymi, i podjęła związaną z tym
świadomą decyzję.

Przykład

Klauzula, która w swojej treści wymienia cele przywołane przykładowo – nie będzie miała charak-
teru zgody odpowiadającej przepisom prawa.
W przypadku pozyskiwania zgody na różne cele przetwarzania danych, np. na zebranie ich w ce-
lach marketingowych i ich dalsze udostępnianie, niezbędne jest pozyskanie oddzielnych zgód, tak
by osoba, której dane dotyczą, miała realny wybór. Jak podkreśla GIODO, w przypadku oświadcze-
nia dotyczącego różnych celów przetwarzania, zgoda powinna być wyrażona wyraźnie pod każ-
dym z tych celów przetwarzania.

Przykład

Prosty zabieg, który prowadzi do zapisania w zgodzie sformułowania „cele reklamowe i promo-
cyjne”, może doprowadzić do kwestionowania przez GIODO – argumentem jest, że w jednej zgo-
dzie są wskazane dwa cele przetwarzania danych.
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W wyroku z 31.1.2012 r. (I OSK 1317/11, Legalis) NSA orzekł, że zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych oraz zgoda na odbieranie informacji handlowych (dwa cele)
muszą być wyrażone oddzielnie.

Niedozwolone jest „wymuszanie” udzielenia zgody, np. przez zawarcie w jednej klauzuli zgody za-
równo na przetwarzanie danych w celu udziału w konkursie, jak i na późniejsze ich przetwarzanie
w celach marketingowych – w takiej sytuacji osoba, która nie życzy sobie przetwarzania jej danych
w celach marketingowych, nie mogłaby przystąpić do konkursu. Tego typu działania stanowią na-
ruszenie OchrDanychU.

Ponieważ osoba, której dane dotyczą, musi mieć pełną świadomość, na co się godzi, niedozwolone
jest stosowanie w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażeń ogólnych, w szczególno-
ści przy wskazywaniu celu przetwarzania danych lub kręgu odbiorców danych osobowych. W spra-
wozdaniu z działalności za 2010 r. GIODO wskazał na przykład, że określenie „cel informatyczny”
jest wyrażeniem zbyt abstrakcyjnym, ponadto niedopuszczalnym rozwiązaniem jest pozyskiwa-
nie w jednej klauzuli (oświadczeniu) zgody na przetwarzanie danych „w celach informatycznych”
przez „firmy współpracujące” i „inne podmioty”. Zwrócił także uwagę, że klauzula zawierająca
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
przez kilka podmiotów wyłącza swobodę osoby, której dane dotyczą, w dysponowaniu jej danymi
osobowymi, a w szczególności swobody w wyborze podmiotów, na rzecz których chciałaby wyra-
zić zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwa-
rzanie jej danych osobowych (na podstawie art. 7 pkt 5 OchrDanychU). Takie uprawnienie po-
twierdził WSA w Warszawie w orzeczeniu z 21.10.2009 r. (II SA/Wa 857/09, Legalis), stwierdza-
jąc, że podmiot danych ma prawo kształtować swoją sytuację prawną w sferze własnych danych
osobowych, a zatem również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie można więc
podzielić poglądu, że zgoda jest oświadczeniem nieodwołalnym.

Przykład

W przypadku sformułowania przez podmiot danych bardzo ogólnego żądania sprzeciwu – dobrą
praktyką jest, aby zaniechać działań na tym konkretnym rekordzie w obszarze ochrony danych
osobowych, a także innych obszarów wymagających zgody, jak np. świadczenie usług drogą elek-
troniczną.

Cofnięcie zgody na przetwarzane danych, gdy jest ona jedyną przesłanką legalizującą ich prze-
twarzanie, wiąże się z bezwzględną koniecznością zaprzestania przetwarzania danych osobowych
osoby, która cofnęła zgodę.

1.1.9. Odbiorca danych

Ustawa o ochronie danych osobowych samodzielnie nie definiuje, czym jest udostępnie-
nie danych – pojęcie to zawiera się w pojęciu przetwarzania danych osobowych. Sama
definicja ma swoje źródło w przepisie art. 2 lit. g dyrektywy 95/46/WE.

Z zakresu pojęcia odbiorcy danych wyłączone są jednak niektóre kategorie podmiotów,
a mianowicie:

1) osoby, których dane dotyczą,
2) osoby upoważnione do przetwarzania danych (dopuszczone do przetwarzania da-

nych zgodnie z art. 37 OchrDanychU),
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3) przedstawiciele administratorów danych mających siedzibę na terytorium państwa
trzeciego, przetwarzających dane przy wykorzystaniu środków technicznych znaj-
dujących się na terytorium RP (wyznaczeni zgodnie z art. 31a OchrDanychU),

4) podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem (zgod-
nie z art. 31 OchrDanychU), a także

5) organy państwowe oraz organy samorządu terytorialnego, którym dane są udo-
stępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

Ważne

Z uwagi na takie, a nie inne ukształtowanie definicji administrator danych nie musi informować
osoby, której dane dotyczą, o udostępnieniu jej danych podmiotom, które nie zostały zaliczone
do kategorii odbiorców danych, ani odnotowywać faktu udostępnienia danych tym podmiotom.
Administrator nie ma także obowiązku (choć może to uczynić) wskazywania objętych wyłączeniem
podmiotów, którym udostępnia dane, w zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji.

1.1.10. Państwo trzecie

Pojęcie to zostało wprowadzone do OchrDanychU w wyniku nowelizacji z 22.1.2004 r.
Pod tym sformułowaniem kryje się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego.

Państwami trzecimi nie są, zgodnie z art. 7 pkt 7 OchrDanychU, państwa należące do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (European Economic Area – EEA).

EOG tworzą państwa członkowskie:
1) Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlan-

dia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania oraz Włochy),

2) Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association
– EFTA): Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Terytorialny zasięg ma zatem istotne znaczenie praktyczne, albowiem w przypadku
transferu danych z Polski np. do Hiszpanii, z punktu widzenia ochrony danych osobo-
wych transfer taki byłby traktowany, jakby był przeprowadzony w Polsce. Ograniczeń
będzie doznawał za to transfer danych poza obszar EOG.

2. Zmiany przepisów obowiązujące od 1.1.2015 r.
W dniu 1.1.2015 r. weszły w życie, wprowadzone na mocy art. 9 UłatwDziałGosp, zmiany
przepisów OchrDanychU dotyczące m.in. funkcjonowania administratora bezpieczeń-
stwa informacji.

Z dniem 1.1.2015 r. po stronie GIODO przybyło kolejne zadanie. Mianowicie organ ma
prowadzić rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji oraz udziela informacji za-
równo o zarejestrowanych zbiorach danych, jak i administratorach bezpieczeństwa in-
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formacji. Nowe zadania mają związek oczywiście ze zmianą w zakresie obowiązków re-
jestracyjnych.

Na podstawie art. 19b OchrDanychU GIODO ma prawo zwrócić się do ABI (lecz wyłącz-
nie takiego ABI, który jest wpisany do rejestru prowadzonego przez GIODO) o dokona-
nie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych i opracowania w tym zakresie sprawozdania dla GIODO.

Zwrócenie się do ABI przez GIODO nie wyklucza jednak formalnie przeprowadzenia kon-
troli w trybie OchrDanychU u konkretnego administratora danych.

Nowa kompetencja GIODO została rozbudowana w dwóch aktach wykonawczych (o któ-
rych w dalszej części publikacji):

1) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11.5.2015 r. w sprawie trybu
i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochro-
nie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U.
z 2015 r. poz. 745),

2) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11.5.2015 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbio-
rów danych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719).

2.1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Generalna zasada pozostaje taka sama – w przypadku, gdy państwo trzecie (zgodnie
z ustawową definicją rozumie się przez to pojęcie państwo nienależące do EOG), do któ-
rego przekazywane są dane osobowe, nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego
poziomu ochrony danych osobowych – administrator danych osobowych powinien uzy-
skać zgodę GIODO w formie decyzji. Zgoda taka jest wydawana pod warunkiem, że ad-
ministrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatno-
ści oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda nie jest wymagana w przy-
padku (OchrDanychU nie została w tym zakresie zmieniona), gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem da-

nych a osobą, której dane dotyczą, lub jest podejmowane na jej życzenie,
3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, któ-

rej dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania za-

sadności roszczeń prawnych,
5) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane

dotyczą,
6) dane są ogólnie dostępne.


