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Rozdział I. Pojęcie danych medycznych
i zasady ich ochrony

1. Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia „dane
medyczne”

1.1. Wprowadzenie

Zgodnie z definicjami słownikowymi „dane” to „fakty”, „liczby”, „przetwarzane informa-
cje”, natomiast przymiotnik „medyczny” oznacza „odnoszący się do medycyny”, czyli na-
uki „o zdrowiu i chorobach ludzi” lub do sztuki („umiejętności”) „leczenia chorych i za-
pobiegania chorobom”1. W języku potocznym „dane medyczne” to zatem najogólniej in-
formacje dotyczące zdrowia i leczenia ludzi. W języku prawniczym taka definicja jest
jednak dalece niewystarczająca. Regulacje prawne nakładają bowiem na podmioty sto-
sunków prawnych określone prawa i obowiązki, których realizacja, bądź jej brak, wiąże
się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi, w tym z odpowiedzialnością. Stąd ko-
nieczność przykładania szczególnej wagi do precyzji języka aktów prawnych, a zwłasz-
cza jednoznacznego definiowania używanych pojęć.

W odniesieniu do sformułowania „dane medyczne” szczególnie istotne jest określenie re-
lacji pomiędzy tym pojęciem a pojęciami „dane o stanie zdrowia” oraz „dane osobowe”.
Chodzi zatem o odpowiedzi na pytania, czy dane medyczne to wyłącznie informacje
na temat stanu zdrowia pacjenta i czy wszystkie informacje o stanie zdrowia to dane me-
dyczne oraz czy dane medyczne to wyłącznie dane osobowe, a zatem czy to jedynie takie
informacje, które odnoszą się do stanu zdrowia i leczenia konkretnego pacjenta, czy też
można posługiwać się tym określeniem szerzej, bezosobowo, obejmując nim także infor-

1  Słownik języka polskiego http://sjp.pl/; Słownik języka polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/.
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macje z dziedziny medycyny jako takiej, np. informacje dotyczące leków, stosowanych
procedur medycznych, informacje statystyczne albo nawet informacje o funkcjonowaniu
zakładów opieki zdrowotnej.

Odpowiedzi na powyższe pytania są ważne z punktu widzenia prawa. Niestety, nie uła-
twiają ich twórcy polskich aktów prawnych, którzy w omawianej kwestii potrafią być wy-
jątkowo niekonsekwentni. Jako ilustracja możliwych problemów interpretacyjnych niech
posłużą następujące przykłady.

1.2. Przykłady użycia pojęcia „dane medyczne” w polskich
tekstach prawnych

W rozporządzeniu nieobowiązującym już KsiążUsłMedR postanowiono m.in., że część
stała książeczki usług medycznych zawiera dane osobowe oraz informacje o stanie zdro-
wia osoby uprawnionej, a także inne dane medyczne ważne w opinii lekarza lub osoby
uprawnionej (§ 1 pkt 3 KsiążUsłMedR). Wykładnia językowa przedstawionego przepisu
prowadzi do wniosku, że dane o stanie zdrowia to tylko jedna z kategorii danych medycz-
nych, a zatem są też inne. Jednocześnie ani jedne, ani drugie nie są danymi osobowymi.
Inaczej w art. 21 pkt 2 ust. 27 PrLot, gdzie dane medyczne występują jako szczególna po-
stać danych osobowych. Jeszcze inaczej w DokProdBiobR (również obecnie nieobowią-
zującym), które wprowadziło pojęcie „dane medyczne w formie anonimowej” (załącznik
Nr 2, pkt VI.6.9), z czego można wnioskować, że dane medyczne mogą występować za-
równo jako dane osobowe, jak i jako dane zanonimizowane. W polskich aktach praw-
nych pojawił się zatem pełen wachlarz możliwych relacji pomiędzy pojęciami „dane
medyczne”, „dane o stanie zdrowia” oraz „dane osobowe”.

1.3. Europejski standard

Tymczasem taka rozbieżność pojęciowa stoi w sprzeczności ze standardami europej-
skimi. Wyznacza je w szczególności rekomendacja R (97) 5 Komitetu Ministrów Rady Eu-
ropy dotycząca ochrony danych medycznych2. Użyte w tytule sformułowanie „dane me-
dyczne” w polskiej wersji dokumentu zostało przetłumaczone jako „dane dotyczące zdro-
wia”3, co oznacza utożsamienie tych dwóch pojęć. W treści rekomendacji czytamy zaś,
że określenie to odnosi się do wszelkich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
danej osoby. Odnosi się również do danych mających oczywisty i ścisły związek ze zdro-
wiem oraz z danymi genetycznymi (załącznik, pkt 1 – Definicje)4. Rekomendacja stoi
zatem na stanowisku, że dane medyczne to jedna z kategorii danych osobowych i jako

2  Recommendation no. r (97) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of medical
data (Adopted by the Committee of Ministers on 13 February 1997 at the 584th meeting of the Ministers’ De-
puties).
3  Podkreślmy, że niekonsekwentnie, gdyż w tytule pozostały „dane medyczne”. Tymczasem w wersjach orygi-
nalnych pojawia się konsekwentnie pojęcie danych medycznych – np. ang. medical data.
4  Na traktowanie danych medycznych jako danych osobowych wskazują też motywy zawarte we wprowadzeniu
do rekomendacji.
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takie powinny one podlegać szczególnej ochronie5. Z podejściem takim korespondują
także postanowienia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w spra-
wie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobod-
nego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z 23.11.1995, s. 31–50; Dz.Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 355). Akt ten, podobnie jak przedstawiona re-
komendacja, traktuje dane dotyczące zdrowia jako dane osobowe (zob. motywy 33 i 34
oraz art. 8 ust. 1) i podobnie jak ona zapewnia im szczególną ochronę, uznając ich wyjąt-
kowy charakter w ramach danych osobowych (tzw. dane wrażliwe) (art. 8). Można za-
tem stwierdzić, że w myśl standardów europejskich dane medyczne to szczególny
typ danych osobowych. Są to te dane osobowe, które dotyczą zdrowia. Co więcej,
ponieważ są to dane osobowe szczególnie ważne z punktu widzenia interesów jed-
nostki, tzw. dane wrażliwe, to powinno się wprowadzić podniesiony poziom ich
ochrony.

1.4. Ustawa o ochronie danych osobowych

W polskim ustawodawstwie stanowisko powyższe po raz pierwszy znalazło swe odzwier-
ciedlenie w postanowieniach OchrDanychU97. Przepisy zawarte w OchrDanychU można
traktować z jednej strony jako realizację wymagań zawartych w dyrektywie 95/46/WE,
z drugiej jako wyraz akceptacji rekomendacji R (97) 5. Zostaną one bliżej przedstawione
w dalszej części opracowania. W tym miejscu zaznaczmy jednak, że także one wzbudziły
pewne wątpliwości co do zakresu pojęciowego interesującego nas sformułowania. Otóż
wzorem wyżej przedstawionych aktów europejskich, także OchrDanychU zalicza dane
o stanie zdrowia do danych wrażliwych (art. 27 ust. 1 OchrDanychU). Prezentując ka-
talog danych wchodzących do powyższej kategorii, OchrDanychU traktuje dane o sta-
nie zdrowia jako jeden z ich przykładów, stawiając je w wyliczeniu obok m.in. takich
pojęć jak dane o kodzie genetycznym, nałogach oraz o życiu seksualnym (art. 27 ust. 1
OchrDanychU). Takie ujęcie powoduje, że przepis ten łatwo zinterpretować w ten spo-
sób, że są to wszystko kategorie rozłączne. Tymczasem w memorandum wyjaśniającym
do rekomendacji R (97) 5 czytamy, że pojęcie danych medycznych obejmuje wszelkie
informacje, które nie są informacjami upublicznionymi, a które odnoszą się do szeroko
rozumianego stanu zdrowia jednostki, m.in. takie jak informacje o stylu życia osoby, jej
życiu seksualnym czy nałogach6. Ponadto w świetle rekomendacji i memorandum, także
dane genetyczne można zaliczyć do interesującej nas kategorii danych medycznych7. Ta
różnica w ujęciach mogłaby zatem prowadzić do rozdźwięku między rozwiązaniami pol-
skimi i europejskimi.

5  W tym miejscu warto zaznaczyć, że traktowanie danych dotyczących zdrowia jako specjalnej kategorii danych
osobowych zapoczątkowała już Konwencja Nr 108 RE z 28.1.1981 r. o ochronie osób w związku z automatycz-
nym przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25). Zgodnie z jej art. 6 dane takie nie po-
winny podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, chyba że zapewnione zostaną odpowiednie gwarancje
ochrony praw osób, których dane te dotyczą.
6  Explanatory Memorandum to Recommendation No.R (97) 5 of the Committee of Ministers to Member States
on the protection of medical data (Adopted by the Committee of Ministers on 13 February 1997 at the 584th
meeting of the Ministers' Deputies), pkt 38.
7  Zob. definicja danych dotyczących zdrowia w rekomendacji oraz pkt 14 memorandum.
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Dylemat powyższy można rozstrzygnąć jedynie w drodze interpretacji, opowiadając się
za nierozłączną wykładnią pojęć zawartych w art. 27 OchrDanychU. Tak więc dane o ko-
dzie genetycznym, nałogach czy życiu seksualnym mogą być danymi o stanie zdrowia,
choć nie muszą. To samo dotyczy relacji interesującego nas pojęcia z innymi elementami
składowymi danych wrażliwych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by np. w dane o stanie
zdrowia była włączona informacja o pochodzeniu rasowym albo dane medyczne były za-
warte w wyroku sądowym. Taka interpretacja pozwala na wkomponowanie polskich roz-
wiązań w ramy ujęcia europejskiego. A zatem także w OchrDanychU dane medyczne
są potraktowane jako szczególna kategoria danych osobowych (dane odnoszące się
do stanu zdrowia) i jako takim należy im się szczególna ochrona prawna.

1.5. Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Na trwałość powyższego kierunku interpretacyjnego wskazuje ostatnio przyjęte OchrOs-
FizR, które od 2018 r. zastąpi zarówno dyrektywę 95/46/WE, jak i ustawy o ochronie da-
nych osobowych obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. W dużym
stopniu powtarza ono sformułowania zawarte we wspomnianej dyrektywie, rekomenda-
cji R (97) 5 oraz memorandum do rekomendacji R (97) 5, jednocześnie rozwijając za-
wartą w nich koncepcję interesującego nas pojęcia. Dane dotyczące zdrowia w świetle
OchrOsFizR to dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej –
w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdro-
wia (art. 4 pkt 15). Jak wyjaśniają twórcy tego aktu w motywie 35, do danych osobowych
dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane
dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego
lub psychicznego zdrowia tej osoby. Do danych takich należą informacje o danej osobie
fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świad-
czenia jej usług opieki zdrowotnej, numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej oso-
bie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdro-
wotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub
płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie
informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii me-
dycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której
dane dotyczą, niezależnie od ich źródła. Analogicznie do aktów wymienionych wyżej,
OchrOsFizR (w art. 9) zalicza dane dotyczące zdrowia do kategorii danych wrażliwych.

Podsumowując, można stwierdzić, że w zakresie interpretacji interesujących nas po-
jęć dane medyczne, dane o stanie zdrowia i dane osobowe dyrektywa 95/46/WE,
rekomendacja R (97) 5, OchrDanychU i wreszcie OchrOsFizR wypracowują pewien
wspólny standard, operując taką samą, jednolicie interpretowaną terminologią.

1.6. Polskie wiodące sektorowe akty prawne w dziedzinie
ochrony zdrowia

Niestety nie można tego samego powiedzieć o całości polskiego ustawodawstwa w dzie-
dzinie danych medycznych. Szczególne wątpliwości budzą w tym względzie rozwiąza-
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nia prawne regulujące dokumentację medyczną. Aktem prawnym, który formalnie sta-
nowi podstawę prowadzenia takiej dokumentacji, jest ZawLekU. W art. 41 ust. 1 obliguje
ona lekarzy do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Jedno-
cześnie postanawia (art. 41 ust. 2 ZawLekU), że sposób prowadzenia tej dokumentacji
określają przepisy PrPacjRPPU. Ta ostatnia wskazuje m.in. minimalną treść takiej doku-
mentacji (art. 25 PrPacjRPPU). Jednym z jej elementów jest „opis stanu zdrowia pacjenta
lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych” (art. 25 pkt 3 PrPacjRPPU). Oczywiście ka-
tegoria ta nie wyczerpuje zawartości dokumentacji, która zawiera także inne informa-
cje dotyczące pacjenta, w tym dane identyfikacyjne (art. 25 pkt 1 PrPacjRPPU). Ozna-
cza to, że z perspektywy przepisów o ochronie danych osobowych mamy tu do czynienia
z danymi osobowymi. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie posłu-
guje się jednak w takim kontekście tym pojęciem (wspomina o danych osobowych jedynie
w kontekście kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta – art. 52 ust. 3 PrPacjRPPU), a pojęcie
„dane medyczne” nie występuje w niej w ogóle. Nie jest zatem terminologicznie wkom-
ponowana w system tworzony przez akty przedstawione wyżej. Prowadzi to do wątpli-
wości interpretacyjnych. W szczególności, można mieć wątpliwości, czy dokumentacja
medyczna może zawierać informacje, które nie są danymi osobowymi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069), sta-
nowiące akt wykonawczy do PrPacjRPPU, dzieli dokumentację na indywidualną i zbior-
czą (§ 2 ust. 1 DokMedR). Pierwsza dotyczy poszczególnych pacjentów korzystających
ze świadczeń zdrowotnych i bez wątpienia ma charakter osobowy. Trzeba jednak podkre-
ślić, że także ta druga zawiera dane o pacjentach. Składają się na nią raporty i sprawoz-
dania związane z działalnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Jest po-
dzielona na księgi.

Przykład

Przykłady ksiąg wchodzących w skład dokumentacji zbiorczej stanowią: księga główna przyjęć
i wypisów, księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, lista ocze-
kujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, księga chorych oddziału, księga raportów le-
karskich, księga raportów pielęgniarskich, księga zabiegów, księga bloku operacyjnego albo sali
operacyjnej, księga bloku porodowego albo sali porodowej, księga noworodków, księga pracowni
diagnostycznej.

Zważywszy na definicję danych osobowych – wszelkie informacje dotyczące zidentyfiko-
wanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 OchrDanychU)8

– należy przyjąć, że cała dokumentacja ma charakter osobowy, czyli zawiera dane oso-
bowe. Jednak z przepisów to wyraźnie nie wynika.

Jeszcze większe wątpliwości budzi SystInformOchrZdrU. Ustawa ta określa organiza-
cję i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia. W systemie tym prze-

8  Przepis ten jest interpretowany szeroko. Wystarczy, że wiadomo, o czyje dane chodzi, i już mamy do czynie-
nia z danymi osobowymi. Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz
Warszawa 2011, 2015, s. 203 i n.; P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Warszawa 2016, s. 62 i n.; A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy,
Warszawa 2007, s. 42 i n.
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twarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia
jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu
ochrony zdrowia (art. 1 ust. 1 SystInformOchrZdrU). Dane zawarte w systemie informa-
cji SystInformOchrZdrU dzieli na dane osobowe (art. 4 ust. 3 pkt 1 SystInformOchrZdrU)
oraz jednostkowe dane medyczne (art. 4 ust. 3 pkt 2 SystInformOchrZdrU). Jak widzimy,
posługuje się ona zatem obydwoma interesującymi nas pojęciami – dane medyczne i dane
osobowe. Jednak ich wzajemne relacje w SystInformOchrZdrU są niemożliwe do usta-
lenia. Otóż nie definiuje ona pojęcia danych osobowych, zamiast tego zawierając kata-
log takich danych. Jednocześnie zawiera definicję jednostkowych danych medycznych.
Są to „dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotyczące uprawnień do udzielo-
nych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, stanu zdrowia, a także
inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, udzielanymi i udzielonymi świad-
czeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją programów zdro-
wotnych” (art. 2 pkt 7 SystInformOchrZdrU).

Wykładnia językowa przedstawionego przepisu nakazywałaby przyjąć, że pojęcie jed-
nostkowych danych medycznych zawiera w sobie dane osobowe pacjenta (zwanego
w SystInformOchrZdrU usługobiorcą). Konsekwentnie należałoby uznać, że jednost-
kowe dane medyczne dzielą się na osobowe i pozostałe (czytaj: niebędące danymi
osobowymi). Takiej interpretacji przeczy jednak sama ustawowa definicja jednostko-
wych danych medycznych, która – przypomnijmy, obok danych osobowych wymienia
„inne dane osób fizycznych”, czyli – w rozumieniu OchrDanychU – także dane oso-
bowe! Jedyne wyjście z sytuacji to zatem uznanie, że pojęcie „dane osobowe” na gruncie
SystInformOchrZdrU ma inne znaczenie niż na gruncie OchrDanychU.

Idąc tym tropem, można by spróbować przyjąć, że pojęcie danych osobowych użyte
w SystInformOchrZdrU ogranicza się do danych identyfikujących pacjenta (usługo-
biorcy), jednostkowe dane medyczne to zaś to samo co dane osobowe w rozumieniu
OchrDanychU, a zatem jednostkowe dane medyczne to wszystkie dane pacjenta (usłu-
gobiorcy) – zarówno dane identyfikujące, jak i dane o osobie już zidentyfikowanej. Inna
możliwość to uznanie, że ustawodawcy chodziło o odróżnienie danych o stanie zdrowia
(które określa mianem jednostkowych danych medycznych) od pozostałych danych oso-
bowych pacjenta (usługobiorcy). Żadna z tych interpretacji nie jest jednak do obrony
w świetle katalogu danych osobowych zawartego w SystInformOchrZdrU. Zalicza ona
do tych danych m.in. dane dotyczące stanu cywilnego, wykształcenia, stopnia niepełno-
sprawności, rodzaju uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej oraz dane dotyczące za-
świadczenia lekarskiego. Są to zatem bez wątpienia dane o osobie już zidentyfikowanej
i wszystkie one, z wyjątkiem dwóch pierwszych, dotyczą zdrowia.

Nie ma innego wyjścia, jak uznać, że polskie sektorowe akty prawne z dziedziny
ochrony zdrowia są terminologicznie niespójne z przedstawionymi wcześniej ak-
tami wyznaczającymi europejskie standardy. Należałoby zatem postulować ich no-
welizację. Na razie jednak istnienie takich poważnych rozbieżności terminologicz-
nych trzeba wziąć pod uwagę, posługując się sformułowaniem „dane medyczne”.
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1.7. Wnioski

Tak więc nie można nie zauważyć, że interesującemu nas określeniu „dane medyczne”
może być, i w praktyce jest, nadawana różna treść. Stwierdzenie to dotyczy zarówno po-
tocznego rozumienia znaczenia tego pojęcia, co oczywiste, jak i prawnego – co już musi
budzić zdziwienie. Należy zatem posługiwać się nim ostrożnie, zdając sobie sprawę z po-
wyższego stanu rzeczy i w miarę możliwości starać się doprecyzować treść, jaką ma się
na myśli. Przydatne w tym względzie będzie szczególnie wyliczenie konkretnych katego-
rii informacji, które uznaje się za wchodzące w obręb omawianego pojęcia. Warto także
odnieść się do wypracowanej w tym względzie terminologii, a zatem określić relacje uży-
wanego sformułowania z takimi określeniami, jak „dane o stanie zdrowia”, „dane oso-
bowe”, „dane wrażliwe” czy „dokumentacja medyczna”. Powinno to zminimalizować ry-
zyko nieporozumień.

Nie można też nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dekad ukształtował się sposób
interpretacji pojęcia „dane medyczne”, który można nazwać mianem wiodącego. Znaj-
duje on swój wyraz w kluczowych aktach prawnych zarówno tych europejskich, jak i pol-
skich. Chodzi w szczególności o europejską dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego prze-
pływu tych danych, rekomendację R (97) 5 Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącą
ochrony danych medycznych, OchrDanychU, i wreszcie OchrOsFizR. W ujęciu tym dane
medyczne to jedna z kategorii danych osobowych, mianowicie takich, które dotyczą zdro-
wia i leczenia ludzi. Dane te w ramach prawa ochrony danych osobowych są zaliczane do
tzw. danych wrażliwych, a zatem objęte są szczególną ochroną. W dalszej części opraco-
wania pojęcie „dane medyczne” będzie używane w takim właśnie znaczeniu.

W końcu, jeśli chodzi o dokumentację medyczną, w tym system informacji, to zawarte
w nich dane jednostkowe z perspektywy wskazanego wyżej standardu można podzielić
na dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe. Te drugie to głównie dane o sta-
nie zdrowia, jednak nie tylko – dokumentacja może zawierać też inne dane wrażliwe.
Rozróżnienie poszczególnych kategorii danych wrażliwych w ramach dokumentacji me-
dycznej będzie miało jednak niewielkie znaczenie praktyczne. Sam fakt zawarcia w doku-
mentacji danych wrażliwych będzie bowiem skutkował zastosowaniem w jej przypadku
podniesionego standardu ochrony, w szczególności w zakresie zabezpieczenia tych da-
nych. Kwestia ta zostanie szczegółowo przedstawiona w dalszej części opracowania.

2. Dane medyczne jako dane osobowe

2.1. Cel ochrony danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące osób fizycznych. Jako takie ujawniają one informacje
z życia takich osób, co powoduje, że ich przetwarzanie może stanowić zagrożenie dla
wolności i praw podmiotów danych, zwłaszcza zaś dla ich prywatności. Jednocześnie
należy zauważyć, że we współczesnym świecie nie można wyobrazić sobie funkcjonowa-
nia osoby bez przetwarzania o niej danych. Przetwarzanie informacji o obywatelach jest
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nie tylko konieczne dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa i państwa, ale także
korzystne dla nich samych. Brak przetwarzania o kimś danych oznaczałby bowiem fak-
tyczne jego wykluczenie z życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

Ważne

Ochrona danych osobowych jest rozwiązaniem kompromisowym, mającym na celu odszukanie
złotego środka pomiędzy swobodnym, niekontrolowanym obiegiem informacji osobowych a ich
nadmiernym utajnieniem. Celem ochrony danych osobowych jest określenie warunków, na jakich
będzie się odbywać przetwarzanie tych danych. Jest to zwłaszcza istotne w przypadku danych me-
dycznych, których przetwarzanie, ze względu na ich szczególny, intymny charakter stanowi z jed-
nej strony wyjątkowe zagrożenie dla prywatności, a z drugiej strony może się okazać konieczne dla
ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą.

2.2. Pojęcie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-
tyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 OchrDanychU). Oznacza to, że danymi osobo-
wymi są nie tylko tzw. informacje identyfikujące (imię, nazwisko, PESEL, adres zamiesz-
kania itd.), ale także dowolne informacje na temat osoby już zidentyfikowanej. Przy tym
nie ma znaczenia charakter tych informacji (ich waga, stopień intymności, to czego doty-
czą) ani forma zapisu. Danymi osobowymi będą także m.in. wizerunek i głos człowieka,
jeśli na ich podstawie można zidentyfikować osobę lub gdy dotyczą osoby już zidentyfi-
kowanej.

Przykład

Jeśli w zasobach lekarza pojawią się dane identyfikujące pacjenta, a następnie dowolne informacje
na jego temat (nie tylko informacje o chorobie i przebiegu leczenia, ale także o przepisanych le-
kach i ich stosowaniu, zdjęcia dowolnej części ciała, w tym zdjęcia rentgenowskie i USG, pouczenia
i ostrzeżenia dla personelu medycznego o szczególnych potrzebach lub zachowaniach pacjenta,
jego dane kontaktowe, informacja o wycenie zrealizowanych usług, informacja o terminie kolejnej
wizyty itd.), to wszystkie te informacje będą potraktowane jako dane osobowe pacjenta.

Nie będą natomiast danymi osobowymi informacje zapisane tak, że nie da się ustalić,
kogo dotyczą.

Przykład

Jeśli lekarz prowadzi zapiski na temat przepisanych leków bez wskazania, komu je zapisał, lub
układa terminarz wizyt lekarskich, dyżurów albo zadań bez wskazania konkretnych osób, to
w ogóle nie mamy do czynienia z przetworzeniem danych osobowych.
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2.3. Zakres ochrony danych osobowych

To, że mamy do czynienia z danymi osobowymi, nie zawsze oznacza, że do ich przetwa-
rzania muszą być stosowane przepisy o ochronie danych osobowych. Przepisy te stosu-
jemy w dwóch przypadkach:

1) gdy dane są lub mają być przetwarzanie w zbiorach danych (jako ich przykłady
OchrDanychU wymienia kartoteki, skorowidze, księgi, wykazy i inne zbiory ewi-
dencyjne). Przy tym nie ma znaczenia, czy zbiory te są prowadzone w systemie
informatycznym (np. w komputerze) czy też przetwarzane tradycyjnie (zapisane
na papierze);

2) gdy dane są lub mają być przetwarzane w systemie informatycznym (np. za pomocą
komputera). Przy tym nie ma znaczenia, czy dane te znajdują się w jakimś zbiorze
czy mamy do czynienia z pojedynczymi danymi (art. 2 ust. 2 OchrDanychU).

Powyższe oznacza, że przepisy o ochronie danych osobowych stosujemy w stosunku
do danych, które znajdują się lub mają się znaleźć w zbiorach danych lub w syste-
mach informatycznych, nie stosujemy ich zaś, gdy dane tam trafić nie mają.

Przykład

Jeśli lekarz odnotuje sobie na kartce papieru, w kalendarzu lub notatniku dane kontaktowe pa-
cjenta po to, by do niego raz zadzwonić, to przepisy o ochronie danych osobowych nie będą go do-
tyczyć. Jeśli jednak zrobi to po to, by następnie wpisać te dane do dokumentacji lub taką samą in-
formację zapisze w kartotece, lub innej ewidencji, to znaczy, że musi działać zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Istnieją też inne wyjątki od stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
(por. art. 2 ust. 3, art. 3a, art. 4, art. 6 ust. 3 OchrDanychU). Najważniejszy praktycz-
nie jest ten, który stanowi, że przepisów tych nie stosujemy w stosunku do osób fizycz-
nych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Oznacza
to, że nie jesteśmy zobowiązani stosować omawianych regulacji w życiu prywat-
nym. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy o ochronie danych osobowych nie są je-
dynymi, jakie istnieją w państwie, nie są nawet jedynymi chroniącymi prywatność.
To, że nie musimy stosować przepisów o ochronie danych osobowych, nie zwalnia
nas od stosowania przepisów prawa w ogóle.

Przykład

Pozyskana prywatnie informacja o stanie zdrowia członka rodziny lub znajomego nie wymaga za-
stosowania do niej przepisów o ochronie danych osobowych, nawet gdyby została zapisana w sys-
temie informatycznym. Jej rozpowszechnianie mogłoby jednak stanowić naruszenie dóbr osobi-
stych w rozumieniu KC i skutkować koniecznością zapłaty poszkodowanemu zadośćuczynienia
(art. 23–24 KC). Mogłoby nawet być potraktowane jako przestępstwo i powodować odpowiedzial-
ność karną, gdyby wyczerpywało znamiona czynu niedozwolonego z KK (np. byłoby połączone
z pomówieniem o postępowanie, które może poniżyć podmiot danych w oczach opinii publicznej
– art. 212 KK).
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2.4. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych ma powszechne zastosowanie. Oznacza to, że muszą
je stosować wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, bez względu na ich typ
z punktu widzenia prawa. Będą to zatem zarówno organy państwowe, organy samorządu
terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, jak i podmioty nie-
publiczne realizujące zadania publiczne, a nawet podmioty prywatne (osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi), jeżeli prze-
twarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla reali-
zacji celów statutowych (art. 3 OchrDanychU). Stosować OchrDanychU muszą zatem
właściwie wszystkie podmioty działające w służbie zdrowia i zajmujące się obsługą
świadczeń medycznych bez względu na ich postać organizacyjną.

Podmioty posiadające uprawnienia decyzyjne w stosunku do danych noszą nazwę admi-
nistratorów danych osobowych. Precyzując to pojęcie, OchrDanychU stanowi, że ad-
ministratorem danych jest ten, kto decyduje o celach i środkach przetwarzania danych
(art. 7 pkt 4 OchrDanychU). Chodzi zarówno o takie podmioty, w przypadku których ich
uprawnienia decyzyjne wynikają z przepisów, jak i takie, które same podejmują decyzję
o przetwarzaniu danych. Na administratorów danych przepisy prawa nakładają liczne
obowiązki, za realizację których administratorzy ponoszą ustawową odpowiedzialność.

Administratorzy danych mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
zewnętrznym. Podmioty takie są określane mianem przetwarzających. Przepisy prawa
określają zarówno sposób dokonania powierzenia, wzajemne relacje pomiędzy admi-
nistratorem danych i przetwarzającym, ich obowiązki oraz zasady odpowiedzialności
(art. 31 OchrDanychU).

Zarówno administratorzy danych osobowych, jak i przetwarzający są zobowiązani stoso-
wać przepisy o ochronie danych osobowych. Oczywiście każdy robi to w swoim zakresie.
Najogólniej rzecz biorąc, można wyróżnić trzy typy wymogów nakładanych przez prze-
pisy na zobowiązanych:

1) należy przestrzegać przewidzianych prawem zasad przetwarzania danych osobo-
wych;

2) należy honorować prawa osób, których dane dotyczą;
3) należy zrealizować obowiązki formalne wymagane od podmiotów przetwarzają-

cych dane osobowe.

Ważne

Zaliczenie danych medycznych w poczet danych osobowych oznacza, że podmioty przetwarzające
te dane są traktowane przez przepisy prawa jako administratorzy danych osobowych lub jako prze-
twarzający. Muszą zatem dostosować się do reguł obowiązujących w tej dziedzinie, w szczególności
są zobowiązane realizować wymogi przewidziane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
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2.5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają na podmioty przetwarzające te dane
liczne zobowiązania. Przyjęło się łączyć je w ogólną kategorię zasad przetwarzania da-
nych. Dotyczą one sposobu postępowania z danymi osobowymi, a także nakładają wy-
mogi „jakościowe” co do przetwarzanych danych. Akty prawne z interesującej nas dzie-
dziny oraz przedstawiciele nauki prawa stosują różne metody porządkowania tych za-
sad i czasem nieco odmienną nomenklaturę, stąd poszczególne ich klasyfikacje mogą
się nieco różnić. W niniejszym opracowaniu posłużymy się wyliczeniem zawartym
w OchrOsFizR. Ma ono tę zaletę, że należy do najpełniejszych, a jednocześnie jest naj-
bardziej aktualne (stanowi efekt najnowszych przemyśleń i ustaleń w interesującej nas
dziedzinie).

Za art. 5 ust. 1 OchrOsFizR możemy wyróżnić sześć zasad przetwarzania danych oso-
bowych:

1) zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania – tę
najogólniejszą klauzulę przetwarzania danych należy traktować jako podstawę
określającą relację między podmiotem danych i ich administratorem. Oznacza ona,
że podmiot przetwarzający dane zawsze, czyli na każdym etapie przetwarzanie,
jest zobowiązany zadbać o interesy osoby, której dane dotyczą. Musi zatem zalega-
lizować swoje działania (spełnić co najmniej jeden z przewidzianych prawem wa-
runków dopuszczalności przetwarzania), dołożyć staranności, by jego postępowa-
nie nie wyrządziło podmiotowi danych szkody i zagwarantować temu ostatniemu
kontrolę nad procesem przetwarzania (dostarczyć wiedzę, która umożliwi mu po-
dejmowanie decyzji, do których ma prawo);

2) zasada ograniczoności celu – dane mogą być zbierane jedynie w konkretnych,
wyraźnie określonych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie mogą być prze-
twarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Oznacza to, że administrator
jest związany ustalonym na początku celem przetwarzania i nie może go dowolnie
zmieniać. Przepisy w drodze wyjątku pozwalają jednak wykorzystywać dane do ce-
lów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub histo-
rycznych oraz do celów statystycznych, jednak pod warunkiem, że działa się zgod-
nie z ustalonymi w tym względzie wymaganiami (o czym poniżej);

3) zasada minimalizacji danych – można przetwarzać jedynie takie dane, które są
adekwatne w stosunku do celu, a zatem dostosowane do jego osiągnięcia. Nie
wolno zbierać, przechowywać i wykorzystywać danych, które nie są niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania;

4) zasada prawidłowości – administrator jest zobowiązany zadbać o prawidłowość
przetwarzanych danych. W szczególności musi dołożyć staranności, by były one
uaktualniane. Jego obowiązkiem jest też zapewnienie, by dane, które są nieprawi-
dłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub spro-
stowane;

5) zasada ograniczoności przechowywania – dane powinny być przechowywane
w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuż-
szy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane.
Dłuższe przechowywanie danych jest dopuszczalne jedynie o tyle, o ile jest to ko-
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nieczne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań nauko-
wych lub historycznych, lub do celów statystycznych, jednak z zastrzeżeniem, że
wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące prawa
i wolności osób, których dane dotyczą;

6) zasada integralności i poufności – należy zastosować odpowiednie środki tech-
niczne i organizacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych. W szczególności chodzi o ochronę przed przetwarzaniem, które byłoby
niedozwolone lub niezgodne z prawem. Chodzi też o zabezpieczenie danych przed
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Ważne

Przepisy określają sześć typów zasad dotyczących przetwarzania danych – zasadę zgodności z pra-
wem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, zasadę ograniczoności celu, zasadę minimalizacji
danych, zasadę prawidłowości, zasadę ograniczoności przechowywania oraz zasadę integralności
i poufności. Zasady te znajdują uszczegółowienie w bardziej konkretnych przepisach dotyczących
przetwarzania. Sposób ich oddziaływania będzie też uzależniony od specyfiki dziedziny, w której
zostaną zastosowane. Oznacza to, że w poszczególnych przypadkach mogą mieć różną wagę, a na-
wet mogą wynikać z nich różne obowiązki dla administratorów danych.

Przykład

Zasady ograniczoności celu oraz minimalizowania danych będą miały kluczowe znaczenie w przy-
padku działalności podmiotów komercyjnych wykorzystujących dane w celach marketingowych.
Naruszenie interesów podmiotów danych będzie bowiem w przypadku takiej działalności zwią-
zane zazwyczaj ze zbieraniem zbyt dużej ilości informacji lub ich niewłaściwym wykorzystywa-
niem (wysyłaniem niezamówionych informacji handlowych). W dziedzinie ochrony zdrowia kwe-
stie te będą jednak mniej istotne, gdyż zakres zbieranych danych i cel przetwarzania będą za-
zwyczaj określone ustawowo. Na pierwszy plan wysunie się natomiast zagadnienie prawidłowości
danych, gdyż może od niej zależeć życie i zdrowie pacjenta. Podmioty działające w ochronie zdro-
wia będą też musiały w sposób wyjątkowo skrupulatny podejść do kwestii ochrony integralności
i poufności danych, ze względu na ich szczególnie intymny charakter.

2.6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przepisy o ochronie danych osobowych zapewniają podmiotom danych szczególne
prawa. Są one tak skonstruowane, by zapewnić osobom, których dane dotyczą, możli-
wość kontrolowania procesu przetwarzania dotyczących ich danych. Podobnie jak jest
to w przypadku zasad przetwarzania, także prawa osób, których dane dotyczą, bywają
różnie klasyfikowane. My, także w tym przypadku, posłużymy się klasyfikacją zawartą
w OchrOsFizR:

1) prawo do informacji – umożliwia ono podmiotowi danych uzyskanie informa-
cji od administratora na temat przetwarzania. Z punktu widzenia administratora
danych może być określone mianem obowiązku informacyjnego. Obowiązek taki
przybiera jedną z dwóch postaci:
a) informacja w związku ze zbieraniem danych,
b) informacja na żądanie (tzw. prawo dostępu do danych).



2. Dane medyczne jako dane osobowe

13

W pierwszym przypadku administrator jest zobowiązany przekazać zainteresowa-
nemu pewne informacje automatycznie, w związku z podjęciem czynności prze-
twarzania, jaką jest zbieranie danych osobowych. Zakres informacji, które należy
przekazać, określają przepisy. Zasadniczo jest on uzależniony od tego, czy admini-
strator zbiera dane bezpośrednio od samego zainteresowanego, czy też z innego
źródła. W drugim przypadku o zakresie udzielanych informacji decyduje sam za-
interesowany. Wprawdzie także w tym przypadku przepisy precyzują, czego może
dotyczyć zapytanie, jednak swoboda wnioskodawcy jest określona na tyle sze-
roko, że w zakresie informacji go dotyczących właściwie nie jest on ograniczony.
Aktualnie zakres obowiązku informacyjnego w związku ze zbieraniem danych
określają art. 25 OchrDanychU (zbieranie od samego zainteresowanego) i art. 26
OchrDanychU (zbieranie z innych źródeł), natomiast informacji na żądanie art. 32
OchrDanychU. Od 2018 r. będą to, odpowiednio, art. 13, 14 i 15 OchrOsFizR;

2) prawo poprawiania danych – prawo to, zwane także prawem do sprostowania,
polega na możliwości żądania modyfikacji danych przetwarzanych o danej osobie
przez administratora. Podmiot danych może żądać:
a) uzupełnienia danych, jeżeli są one niekompletne,
b) uaktualnienia danych, jeżeli są one nieaktualne,
c) sprostowania danych, jeżeli są one nieprawdziwe.

Administrator jest zobowiązany nie tylko do niezwłocznego dokonania modyfikacji
w swoich zasobach, lecz także do poinformowania o dokonanym sprostowaniu lub
uaktualnieniu podmiotów, którym udostępnił dane (art. 32 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35
OchrDanychU; art. 16 oraz art. 19 OchrOsFizR);

3) prawo żądania usunięcia danych – prawo to zwane jest także prawem do bycia
zapomnianym. Osoba zainteresowana może z niego skorzystać, gdy:
a) dane zostały zebrane z naruszeniem przepisów,
b) dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) osoba zainteresowana cofnęła zgodę na przetwarzanie,
d) osoba zainteresowana skorzystała z prawa sprzeciwu (zob. niżej).
Także w tym przypadku administrator jest zobowiązany do niezwłocznego zadość-
uczynienia żądaniu zainteresowanego. Jeśli tego nie uczyni, podmiotowi danych
przysługuje skarga do organu nadzorczego (GIODO). Zamiast żądać definityw-
nego usunięcia danych, osoba, której dane dotyczą, może też żądać czasowego lub
stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych (ograniczenia prze-
twarzania) (art. 7 pkt 5, art. 32 ust. 1 pkt 6–8 i ust. 2–3 oraz art. 35 OchrDanychU;
art. 17–19 OchrOsFizR);

4) prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. By sko-
rzystać z tego uprawnienia, musi jednak powołać się na swą szczególną sytuację.
Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania, chyba że wykaże
istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzęd-
nych wobec interesów oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Powołanie
się przez podmiot danych na jego szczególną sytuację nie jest konieczne, gdy ad-
ministrator zamierza dane przetwarzać w celach marketingowych lub chce je prze-
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kazać innemu administratorowi. W takiej sytuacji sprzeciw podmiotu danych ma
charakter bezwzględny, co oznacza, że administrator nie ma możliwości podważe-
nia sprzeciwu. Z prawa sprzeciwu nie można jednak skorzystać, gdy administrator
przetwarza dane na podstawie przepisu prawa lub gdy jest to konieczne dla reali-
zacji umowy, której podmiot danych jest stroną (art. 32 ust. 1 pkt 7–8 i ust. 2–3
OchrDanychU; art. 21 OchrOsFizR. W OchrDanychU prawo sprzeciwu z powoła-
niem się na szczególną sytuację podmiotu danych zostało nazwane prawem żąda-
nia zaprzestania przetwarzania);

5) prawa związane z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji – przepisy
o ochronie danych osobowych zakazują rozstrzygania indywidualnych spraw oby-
wateli wyłącznie na podstawie tzw. zautomatyzowanego przetworzenia danych.
Chodzi o przypadki, gdy decyzja ma być wyłącznie wynikiem operacji na danych
osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym, a zatem bez udziału czyn-
nika ludzkiego. W szczególności chodzi o przypadek tzw. profilowania, czyli zasto-
sowania programów komputerowych do określenia cech lub skłonności człowieka
na podstawie posiadanych o nim informacji. Zakaz podejmowania zautomatyzo-
wanych decyzji jest znoszony jedynie w przypadku, gdy zezwalają na to przepisy
prawa, które jednocześnie przewidują odpowiednie środki ochrony uzasadnionych
interesów jednostek. W takim przypadku osoba poddana takiemu zabiegowi uzy-
skuje szczególne prawa pozwalające jej na kontrolowanie omawianego procesu:
a) prawo do uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia,
b) prawo do żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy

(art. 26a, art. 32 ust. 1 pkt 5a i pkt 9 oraz ust. 3a OchrDanychU;
art. 22 OchrOsFizR);

6) prawo do przenoszenia danych – jest to nowe prawo, które po raz pierwszy po-
jawia się w OchrOsFizR, zacznie więc obowiązywać od 2018 r. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo zażądać od administratora przekazania jej swoich danych oso-
bowych oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony pierwotnego administratora. Może też zażądać, by dane osobowe zostały
przesłane przez pierwotnego administratora innemu administratorowi bezpośred-
nio, o ile jest to technicznie możliwe. Zobowiązany podmiot powinien przekazać
dane odpowiednio ustrukturyzowane, w powszechnie używanym formacie nada-
jącym się do odczytu maszynowego. Z omawianego prawa można skorzystać jedy-
nie, gdy dane mają postać elektroniczną i tylko wtedy, gdy administrator przetwa-
rza dane osobowe na podstawie zgody podmiotu danych lub na podstawie zawartej
z tym podmiotem umowy (art. 20 OchrOsFizR).

Ważne

Aktualnie można wyróżnić pięć typów uprawnień podmiotów danych – prawo do informacji, prawo
do poprawiania danych, prawo żądania ich usunięcia, prawo sprzeciwu oraz prawa związane z po-
dejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. Od 2018 r. osoby, których dane dotyczą, zyskają dodat-
kowo prawo do przenoszenia danych między administratorami. Należy podkreślić, że prawa pod-
miotów danych są skorelowane z obowiązkami administratorów – możliwość skorzystania przez
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jednostkę z uprawnienia rodzi po stronie podmiotu zobowiązanego nakaz podjęcia odpowiednich
czynności na rzecz uprawnionego.

2.7. Obowiązki formalne podmiotów przetwarzających dane
osobowe

Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, zobowiązany jest zrealizować szereg
wymogów o charakterze formalnym związanych z tym procesem. Chodzi o wprowadze-
nie takich zasad i procedur działania, które zagwarantują, że na każdym etapie prze-
twarzania będą realizowane wymagania z zakresu ochrony danych osobowych. Wspo-
mniane obowiązki wynikają zarówno z OchrDanychU, jak i aktów wykonawczych do niej
– DokPrzetwR oraz ZapPrzestrzPrzepR. Przewidziane w powyższych aktach obowiązki
można podzielić na cztery typy:

1) spełnienie wymagań personalnych;
2) realizacja obowiązków rejestracyjnych;
3) wdrożenie procedur samokontroli;
4) prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

2.7.1. Wymagania personalne z zakresu ochrony danych osobowych

Ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1662), która weszła w życie 1.1.2015 r., pozwala administratorom
danych wybrać jedną z dwóch opcji działania:

1) powołanie ABI;
2) działanie bez ABI.

Zadaniem ABI jest zapewnienie działania zgodnego z wymogami ochrony danych osobo-
wych. Jeśli administrator danych decyduje się na powołanie ABI, to jest zobowiązany:

1) sporządzić akt powołania konkretnej osoby na stanowisko ABI (art. 36a ust. 1
OchrDanychU; brak zgłoszenia ABI do rejestru do 30.6.2015 r. oznacza wybór opcji
bez ABI);

2) wysłać zgłoszenie ABI do rejestru prowadzonego przez GIODO (art. 46b ust. 1
OchrDanychU).

Jeśli nie powołano ABI, to za realizację obowiązków z zakresu ochrony danych osobo-
wych odpowiedzialny jest sam administrator danych.

Warto wtedy wyznaczyć osobę lub osoby, które będą się zajmować kwestiami ochrony
danych i będą miały tę funkcję wpisaną w zakres obowiązków służbowych. Można (choć
nie trzeba) jakoś nazwać takie stanowisko, np. pełnomocnik ochrony danych osobowych.

Ważne

Przypisanie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych powinno:
1) zostać sporządzone na piśmie;
2) dołączone do akt pracowniczych.
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