
XVII

Przedmowa

Po co właściwie w systemie prawa ochrona danych osobowych? Przecież nasza prywatność podlega
ochronie tak, jak każde inne dobro osobiste, na zasadach opisanych w KC.

Rozwój prawa człowieka do ochrony jego danych osobowych – obok istniejących rozwiązań chro-
niących prywatność jako dobro osobiste – został zapoczątkowany u progu tzw. ery informatycz-
nej1. Wraz z wdrożeniem cyfrowych technik przetwarzania danych dane osobowe stały się bowiem
łatwiejsze do zbierania, przechowywania i przetwarzania. Tym samym pozostawienie skompute-
ryzowanych baz danych zawierających dane o osobie poza jakąkolwiek regulacją prawną zostało
uznane za sprzyjające niedozwolonemu ingerowaniu w szeroko rozumianą wolność osobistą jed-
nostki, w tym w jej prywatność2. Ochrona danych osobowych wyłącznie jako elementu prawa do
prywatności i na podstawie przepisów prawa prywatnego stała się więc niewystarczająca3. Oprócz
nieporównywalnie większych zagrożeń związanych ze skalą i możliwościami automatyzacji czyn-
ności dokonywanych na danych osobowych, za objęciem danych osobowych ochroną prawa pu-
blicznego przemawiała dodatkowo specyfika ochrony danych osobowych na podstawie przepisów
prawa prywatnego. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych w ramach ochrony prawa do pry-
watności możliwa jest bowiem dopiero po stwierdzeniu, że istnieje konkretne zagrożenie dla pry-
watności. Ochrona sądowa okazywała się więc często spóźniona w stosunku do naruszeń, a więc
nie mogłaby tym naruszeniom przeciwdziałać4.

Co jest celem publicznoprawnej ochrony danych osobowych? Z jednej strony, jest nim prawne za-
gwarantowanie podejmowania decyzji w sferze informacji przez jednostkę, której te informacje
dotyczą. W rzeczywistości bliskiej ideałowi każdy z nas powinien więc samodzielnie decydować
tym, co się dzieje z dotyczącymi go informacjami. Trafnie ujął ten problem Trybunał Konstytu-
cyjny, który podkreślił, że „istota autonomii informacyjnej każdego człowieka sprowadza się do
pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie.
Zasadą powszechnie przyjmowaną wedle takiego ujęcia jest ochrona każdej informacji osobowej
i przyznanie podstawowego znaczenia przesłance zgody osoby zainteresowanej na udostępnienie
informacji”5. W nauce prawa sformułowano pojęcie tzw. prywatności informacyjnej – składają się
na nie uprawnienia jednostki do kontrolowania treści i obiegu informacji, które jej dotyczą6. Na

1 M.-T. Tinnenfeld, Ochrona danych – kamień węgielny budowy Europy, w: M. Wyrzykowski (red.), Ochrona
danych osobowych, Warszawa 1999, s. 35.
2 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004, s. 51.
3 G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, s. 15.
4 G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, PUG 1999, Nr 12, s. 2.
5  Wyr. TK z 12.11.2002 r., K 40/02, OTK-A 2002, Nr 6, poz. 81.
6 A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności, w: M. Wyrzykowski (red.), Ochrona
danych osobowych, s. 167.
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uprawnienia wchodzące w skład prywatności informacyjnej składa się także prawo do poprawia-
nia danych osobowych oraz ich aktualizacji, a brak możliwości sprawowania takiej kontroli nad
procesem przetwarzania danych osobowych pozbawia jednostkę poczucia swobody decydowania
o własnym losie7.

Z drugiej strony, celem publicznoprawnej ochrony danych osobowych jest także zapewnienie re-
alizacji prawnie chronionego prawa jednostki do prywatności i intymności – ochrona danych oso-
bowych stawia więc sobie za cel wzmocnienie autonomii jednostki w realizacji przysługujących jej
praw, w szczególności prawa do prywatności, za pomocą procedur o charakterze organizacyjnym
i za pomocą środków technicznych8. Innymi słowy, gdy już dojdzie do zebrania danych osobowych
– czasem dobrowolnie, bo na postawie zgody, czasem nie dobrowolnie, np. na podstawie przepi-
sów prawa – dane te powinny być w odpowiedni sposób chronione, tak by zminimalizować ryzyko
wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Chociaż w dzisiejszych czasach może to zakrawać na żart, dyskusja dotycząca zagrożeń związanych
z gromadzeniem danych osobowych bez odpowiednich rozwiązań prawnych rozpoczęła się pod
koniec lat 50. XX w. w Stanach Zjednoczonych9. W skali międzynarodowej natomiast za pierwszy
akt prawny z dziedziny ochrony danych uznaje się w nauce prawa Konwencję Nr 108 Rady Europy
z 28.1.1981 r. o ochronie osób ze względu na automatyczne przetwarzanie danych o charakterze
osobowym10. Postanowienia Konwencji Nr 108 wiążą jednak jedynie państwa, które ją ratyfiko-
wały, nie wywołują natomiast żadnych skutków prawnych bezpośrednio po stronie obywateli tych
państw.

Ustawodawstwo wewnętrzne państw-stron Konwencji Nr 108 uchwalone po przyjęciu samej kon-
wencji okazało się w praktyce bardzo zróżnicowane. Z tego względu w ramach instytucji Unii
Europejskiej prowadzone były od 1990 r. prace mające na celu opracowanie projektu dyrektywy
dotyczącej ochrony danych osobowych. Ich rezultatem stało się przyjęcie dyrektywy 95/46/WE
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przepływu tychże danych11.

W rozdziale II, w sekcji I dyrektywy określone zostały podstawowe zasady przetwarzania danych
osobowych. W nauce prawa za najważniejszą z tych zasad uznaje się wymóg rzetelnego i zgodnego
z prawem przetwarzania danych osobowych12. Pozostałe 7 zasad to:

1) zasada celowości przetwarzania danych,
2) zasada adekwatności przetwarzania danych,
3) zasada poprawności merytorycznej danych,
4) zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych,
5) zasada poszanowania praw osób fizycznych przy przetwarzaniu ich danych osobowych,
6) zasada stosowania odpowiednich środków zabezpieczenia danych,
7) zakaz przekazywania danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przy-

padkami wskazanymi w dyrektywie.

7 A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2006, s. 119.
8 M.-T. Tinnenfeld, Ochrona danych, s. 39.
9 A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006, s. 359.
10  Konwencja weszła w życie 1.10.1985 r., po ratyfikowaniu jej postanowień przez 5 państw. Polska ratyfiko-
wała Konwencję 24.4.2002 r., a w stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 1.9.2002 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 3, poz. 25).
11  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tychże danych (Dz.Urz. WE 1995 L
Nr 281).
12 M. Owen, E. Kiernan Earl, Data Protection: how did we get here and where are we going?, Communications
Law, Vol. 8, No. 4, 2003, s. 315; podobnie P. Carey, Data Protection, Oxford 2004, s. 7.
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W polskim systemie prawnym ochrona danych osobowych wywodzi się z przepisów Konstytucji –
w art. 47 Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Natomiast w art. 51 Konsty-
tucji RP zawarte zostały bezpośrednie gwarancje ochrony danych osobowych. Składają się na nie:

1) prawo do samodzielnego decydowania każdej osoby o ujawnianiu dotyczących jej informa-
cji,

2) prawo każdej osoby do sprawowania kontroli nad informacjami na swój temat, gwaranto-
wane prawem dostępu do dotyczących jej urzędowych dokumentów i zbiorów danych,

3) prawo do weryfikowania lub żądania usunięcia danych osobowych.

W art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zawarta została zapowiedź uchwalenia ustawy regulującej „za-
sady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji”. Jak powszechnie przyjmuje się w nauce
prawa13, wykonaniem tej zapowiedzi stało się uchwalenie ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Wśród tych przepisów szczególną pozycję zajmują te dotyczące instytucji administratora bezpie-
czeństwa informacji. W dyrektywie 95/46/WE postanowienia dotyczące ABI rozpoczynają się słów
„w celu uniknięcia zbędnych formalności”. Nie sposób dociec, czy stanowiło to inspirację dla pol-
skiego ustawodawcy, ale obowiązujące od 1.1.2015 r. nowe przepisy regulujące status ABI zostały
wprowadzone do polskiego porządku prawnego przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej, potocznie zwaną ustawą deregulacją. Natomiast w przygotowywanym obec-
nie, tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, o administratorze bezpieczeń-
stwa informacji mówi się jako o osobie wspomagającej administratora danych „w monitorowaniu
zgodności, na poziomie wewnętrznym, z (...) rozporządzeniem”.

Mamy więc kilka słów – kluczy, które opisują pozycję prawną i obowiązki ABI: odformalizowanie,
deregulacja, wspomaganie, monitorowanie. Administrator bezpieczeństwa informacji to przejaw
deregulacji i odformalizowania, ponieważ dzięki niemu administrator danych osobowych może
samodzielnie, przy pomocy ABI, wykonywać niektóre obowiązki, które wcześniej musiał wykony-
wać w relacji do organu władzy publicznej, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych. Innymi słowy, dzięki powołaniu ABI, administrator danych zostaje zwolniony z niektórych
ciążących na nim obowiązków. Administrator bezpieczeństwa informacji to wspomaganie, ponie-
waż jego rolą jest wspomaganie administratora danych osobowych. Administrator bezpieczeństwa
informacji nie jest przedstawicielem GIODO, nie pełni roli piątej kolumny w strukturach admini-
stratora danych – rolą ABI jest pomoc administratorowi danych w wykonywaniu obowiązków ad-
ministratora danych właśnie, a dotyczących ochrony danych osobowych. Wreszcie administrator
bezpieczeństwa informacji to monitorowanie, bo rolą ABI jest stałe kontrolowanie procesów prze-
twarzania danych osobowych, które codziennie zachodzą w organizacji. Najdobitniej chyba pod-
kreślono tę właśnie rolę ABI w projekcie rozporządzenia ogólnego, w którym czytamy, że do za-
dań ABI należy „monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem,
innymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami”.

Ale żeby ABI mógł wykonywać swoje obowiązki w należyty sposób, musi być odpowiednio umiej-
scowiony w strukturze organizacyjnej administratora danych osobowych – ABI to także nieza-
leżność. Niezależność stanowiąca warunek sine qua non prawidłowego wykonywania obowiąz-
ków ABI – nie można prawidłowo wspomagać administratora danych i odpowiednio reagować na
stwierdzone nieprawidłowości, pozostając w bieżącej zależności od administratora danych.

13  Por. A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności – rozwiązania polskie,
w: M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, s. 168; B. Kurzępa, Przestępstwa z ustawy o ochronie
danych osobowych, Prokuratura i Prawo 1999, Nr 6, s. 45.
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Gdy przyjrzeć się ewolucji instytucji administratora bezpieczeństwa informacji w polskich przepi-
sach o ochronie danych osobowych od 1997 r. począwszy, sytuacja nie zawsze przedstawiała się tak
modelowo, jak to pokrótce wyżej przedstawiłem. W swoim pierwotnym brzmieniu ustawa o ochro-
nie danych osobowych w ogóle nie zawierała przepisów dotyczących ABI. Jednocześnie jednak
instytucja administratora bezpieczeństwa informacji pojawiała się w przepisach rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3.6.1998 r. w sprawie określenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy infor-
matyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, ABI był
osobą „odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym
w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym prze-
twarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia
naruszeń w systemie zabezpieczeń”. Dnia 1.5.2004 r., wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej,
weszły w życie zmienione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, które podniosły ABI do
rangi ustawy – zgodnie z nowym art. 36 ust. 3 OchrDanychU, „administrator danych wyznacza ad-
ministratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których
mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności”. Jednocześnie zmienione zostało rozporzą-
dzenie wykonawcze do OchrDanychU, z którego usunięto przepisy dotyczące ABI – obowiązująca
regulacja ograniczała się więc do jednego zdania w art. 36 OchrDanychU. Nie zastosowano roz-
wiązań o charakterze deregulacyjnym, znanych dyrektywie, które pozwalały na ograniczenie obo-
wiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w sytuacji powołania ABI; nie wprowadzono, zna-
nych dyrektywie, przepisów regulujących pozycję prawną ABI w organizacji, które miały zagwa-
rantować niezależność ABI.

Stan taki trwał aż do końca 2014 r., jako że 1.1.2015 r. weszła w życie wspomniana już
UłatwDziałGosp, która w sposób radykalny zmieniła pozycję prawną i obowiązki ABI: począwszy
od ustawowego określenia obowiązków ABI, poprzez zdefiniowanie jego statusu w organizacji,
a na wprowadzeniu gwarancji niezależności ABI kończąc. W pierwszej połowie 2015 r. wydane
zostały akty wykonawcze przewidziane przez ustawę, co pozwoliło na kompleksowe uregulowa-
nie statusu ABI.

Zmiany wprowadzone 1.1.2015 r. to nie koniec zmian, które czekają administratorów bezpieczeń-
stwa informacji – obecnie trwają intensywne prace w strukturach Unii Europejskiej nad tzw. rozpo-
rządzeniem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych, które (przynajmniej w zakresie prawa
materialnego) zastąpi krajowe ustawy o ochronie danych osobowych w poszczególnych państwach
członkowskich. Wiele wskazuje na to, że rozporządzenie zostanie przyjęte z początkiem 2016 r.,
a to znaczy, że wejdzie w życie ok. połowy 2018 r. Tym razem jednak polskich ABI’ch nie czeka
już rewolucja – status ABI wynikający z rozporządzenia będzie w ogromnej większości konkret-
nych rozwiązań zbieżny z przepisami obowiązującymi w Polsce od 1.1.2015 r. Oprócz pewnych
drobnych zmian, jak np. zastąpienie pojęcia administratora bezpieczeństwa informacji pojęciem
inspektora ochrony danych, istota tej instytucji się nie zmieni.

Powołanie ABI nie jest obowiązkowe, jest to autonomiczna decyzja administratora danych osobo-
wych. Ale podjęcie decyzji o powołaniu ABI stanowi wyraz świadomego podejścia administratora
danych do ochrony danych osobowych, a przez to – wyraz troski o bezpieczeństwo danych. Wo-
bec zmieniających się przepisów i ciągłego pojawiania się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa
danych osobowych, od ABI wymaga się codziennie wiedzy prawniczej, informatycznej, technicz-
nej, wiedzy z dziedziny organizacji i zarządzania oraz umiejętności trenerskich. Odpowiedź na te
wyzwania stanowi Vademecum ABI – opracowanie, które będzie pomocne każdemu ABI w wyko-
nywaniu jego codziennych obowiązków.

Paweł Litwiński


