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Rozdział I. Informacje wstępne

1. Reorganizacja systemu ochrony danych
– rys historyczny
Marcin Zadrożny

Dzień 25.5.2018 r. będzie ważnym dniem dla ochrony danych osobowych. Za-
cznie wówczas obowiązywać RODO, zwane również ogólnym rozporządze-
niem o ochronie danych. Stanowi ono zwieńczenie ponad czteroletnich prac
nad reformą unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych, uzupełnione OchrOsFizD, będą kształtowały
przez najbliższe lata zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Unii
Europejskiej.
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Warto podkreślić, iż europejski ustawodawca zdecydował się na reformę prze-
pisów z zakresu ochrony danych osobowych poprzez akt prawny będący roz-
porządzeniem. Dzięki temu na terenie wszystkich państw członkowskich za-
czną obowiązywać bezpośrednio te same przepisy, bez konieczności ich imple-
mentacji do krajowego porządku prawnego.

Obecnie obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy, pochodzące z 1995 r.,
są efektem wdrożenia dyrektywy 95/46/WE do porządków krajowych po-
szczególnych państw członkowskich. Należy przy tym wskazać, iż dyrektywy
europejskie mają moc wiążącą wyłącznie co do rezultatu – ich rolą jest harmo-
nizacja prawa. Negatywną konsekwencją przyjętego rozwiązania okazało się
nadmierne zróżnicowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
w poszczególnych państwach członkowskich, co utrudniało zarówno funkcjo-
nowanie organizacjom (w szczególności międzynarodowych), jak i realizację
praw osób, których dane dotyczą.

Przepisy dyrektywy 95/46/WE niestety nie uwzględniają obecnej skali i za-
kresu przetwarzania danych osobowych. W 1995 r. internet dopiero „racz-
kował”, a sposób prowadzenia biznesu mocno różnił się od dzisiejszego. Ty-
tułem przykładu warto wskazać, że w 1995 r. została uruchomiona plat-
forma handlowa Amazon, a 3 lata później zaczęła działać wyszukiwarka
Google. Od 1995 r. ilość przetwarzanych danych wzrosła niewyobrażalnie,
m.in. za sprawą dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Powyższy problem dostrzegła Komisja Europejska, która 4.11.2010 r., po prze-
prowadzeniu uprzednich konsultacji społecznych, opublikowała komunikat
zatytułowany „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych
w Unii Europejskiej”1. Następnie 6.7.2011 r. Parlament Europejski przyjął re-
zolucję, w której poparł stanowisko Komisji Europejskiej2, a 24.2.2011 r. swoje
poparcie dla zmian wyraziła Rada Unii Europejskiej. Kolejno, 25.1.2012 r. Ko-

1 Zob. http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_pl.pdf (dostęp:
21.8.2016 r.).
2 Zob. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0323+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp: 21.8.2016 r.).
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misja Europejska przedstawiła założenia najważniejszych elementów reformy
ochrony danych3. Miały się na nią składać dwa akty prawne:

1) RODO, uchylające dyrektywę 95/46/WE,
2) OchrOsFizD, uchylająca decyzję ramową 2008/977/WSiSW.

Trójstronne negocjacje pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Eu-
ropejskim i Komisją Europejską trwały. W marcu 2014 r. Parlament Europej-
ski zajął pozytywne stanowisko w sprawie projektów RODO i OchrOsFizD,
a w czerwcu następnego roku Rada zgodziła się z wnioskami Parlamentu
i zatwierdziła ogólne, całościowe podejście do ochrony danych osobowych
w Unii4. Na posiedzeniach 12.2.2016 r. Rada wypracowała porozumienie po-
lityczne w sprawie projektu RODO (dok. 5455/15). W dniu 8.4.2016 r. przy-
jęła zaś stanowisko w pierwszym czytaniu, w pełni zgodne z kompromisowym
tekstem uzgodnionym podczas nieformalnych negocjacji z Parlamentem. Na-
stępnie 14.4.2016 r. wyżej wymienione akty zostały przyjęte przez Parlament
Europejski. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.5.2016 r. i będzie stosowane od
25.5.2018 r.

Ważne

Z uwagi na to, iż RODO w niektórych obszarach zakłada daleko idące zmiany w sto-
sunku do obecnych przepisów, ustawodawca przewidział dwuletni okres przejściowy,
aby podmioty obowiązane do stosowania nowych przepisów o ochronie danych oso-
bowych zdążyły się z nimi zapoznać oraz odpowiednio przygotować do wdrożenia no-
wych rozwiązań.

2. Proces przygotowania się organizacji do zmian
Anna Dmochowska

Unijny ustawodawca postanowił, że RODO wejdzie w życie 25.5.2016 r., jed-
nak jego przepisy będą stosowane dopiero od 25.5.2018 r. Tym samym usta-

3 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/sue7.nsf/pliki-zal/com_2012_9_pl_acte_f.pdf/$file/com_2012_
9_pl_acte_f.pdf (dostęp: 21.8.2016 r.).
4 Zob. http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199180_pl.pdf (do-
stęp 21.8.2016 r.) oraz http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/pl/
pdf (dostęp: 21.8.2016 r.).
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wodawca dał organizacjom dwa lata na dostosowanie funkcjonujących u nich
procesów przetwarzania danych do wymogów RODO.

Organizacje, chcące należycie przygotować się do funkcjonowania w zmienio-
nej rzeczywistości prawnej, proces zmian powinny rozpocząć od inwentary-
zacji posiadanych zasobów informacyjnych (danych osobowych), sposobów
ich wykorzystywania, używanych do tego narzędzi i podstaw prawnych legali-
zujących przetwarzanie. Narzędziem służącym do realizacji wskazanego celu
może być audyt systemu ochrony danych osobowych, czyli systematyczny, nie-
zależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu,
tj. przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Na podstawie wy-
ników audytu organizacje winny zdefiniować obszary wymagające dostoso-
wania do wymogów nowych przepisów oraz dokonać ich gradacji.

Harmonogram zmian oraz niezbędnych do ich realizacji zasobów będzie róż-
nił się w zależności od profilu biznesowego organizacji, rozumianego jako te
działalności, które są kluczowe dla celów istnienia organizacji. Niezależnie od
powyższego, administratorzy danych będą musieli poddać weryfikacji kolejne
obszary. A są one następujące:

1) dostosowanie procesu odbierania zgód na przetwarzanie danych
osobowych:
a) administrator danych musi zbadać, czy warunki wyrażenia zgody

na przetwarzanie danych osobowych są odpowiednio realizowane,
tj. m.in. czy jest on w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 1
RODO), czy została wprowadzona procedura informowania osoby,
której dane dotyczą, o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody na prze-
twarzanie danych jeszcze przed jej wyrażeniem (art. 7 ust. 3 zd. 3
RODO),

b) administratorzy, którzy przetwarzają dane dzieci poniżej 16. r. ży-
cia5, gdy przetwarzanie dotyczy korzystania przez nie z usług spo-
łeczeństwa informacyjnego, będą musieli wprowadzić procedurę
uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych dziecka od rodzica lub
jego opiekuna (art. 8 ust. 1 i 2 RODO);

2) zmiana treści klauzul zawierających tzw. obowiązek informacyjny
– administrator danych musi wprowadzić nową treść informacji przeka-

5  Wiek może zostać obniżony do lat 13 przez poszczególne państwa członkowskie.
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zywanej osobie, której dane dotyczą celem spełnienia obowiązku infor-
macyjnego (art. 13 i 14 RODO) w procesie pozyskiwania danych osobo-
wych;

3) prawa osób, których dane dotyczą:
a) dostosowanie procesów przetwarzania i systemu informatycznego,

tak aby w łatwy sposób realizowane były prawa osoby, której dane
dotyczą (prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnia-
nym, prawo do ograniczenia przetwarzania itd.),

b) administrator danych będzie musiał zapewnić możliwość uzyska-
nia przez osobę, której dane dotyczą kopii danych podlegających
przetwarzaniu;

4) dostosowanie zasad profilowania do wymogów RODO – organizacje
„monitorujące zachowania” osób, których dane dotyczą, będą musiały
dostosować przedmiotowy proces do wymogów RODO, m.in. poinfor-
mować osobę, której dane dotyczą, o fakcie profilowania oraz o jego kon-
sekwencjach, jak i o prawie do wniesienia sprzeciwu (m.in. motyw 60,
70 preambuły, art. 13 ust. 2 lit. f, art. 14 ust. 2 lit. g RODO);

5) wprowadzenie stosownych mechanizmów ochrony danych osobo-
wych:
a) administrator musi już na etapie projektowania produktu lub usługi

uwzględniać ochronę danych osobowych (art. 25 ust. 1 RODO),
b) administrator danych musi zastosować takie mechanizmy, aby

wbudować ochronę danych osobowych w produkt lub usługę,
tj. aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie dane osobowe nie-
zbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania (art. 25
ust. 2 RODO),

c) administrator danych musi zastosować się do zasady rozliczalności,
d) administrator danych i podmiot przetwarzający muszą wdrożyć

odpowiednie środki technicznych i organizacyjnych zapewniają-
cych odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanym danym
na podstawie m.in. oszacowanego ryzyka (m.in. art. 32 RODO);

6) możliwość stworzenia w grupach kapitałowych modelu jednego
administratora – grupy przedsiębiorstw, które chcą być traktowane
jako współadministratorzy danych, muszą zawrzeć w tym zakresie
wspólne uzgodnienia w celu udostępnienia ich osobom, których dane
dotyczą (art. 26 RODO);
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7) zmiana treści umów zawartych z podmiotami przetwarzającymi
dane:
a) oszacowanie, czy podmioty, z którymi zawarte są umowy powie-

rzenia przetwarzania danych, zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zgodnie z wytycznymi RODO,

b) kontrolowanie umów zawartych z podmiotami, którym administra-
tor danych powierza przetwarzanie swoich danych, i wprowadze-
nie ewentualnych zmiany w przedmiotowych umowach (wprowa-
dzenie aneksów lub zawarcie nowych umów) w celu spełnienia wy-
mogów nałożonych przepisami RODO (art. 28 RODO);

8) utworzenie rejestru czynności przetwarzania – co do zasady, admini-
stratorzy danych oraz podmioty przetwarzające muszą prowadzić reje-
str czynności przetwarzania (art. 30 RODO);

9) wprowadzenie procedur zgłaszania naruszeń ochrony danych oso-
bowych do GIODO – ponieważ administratorzy danych będą zobligo-
wani do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w ciągu 72 go-
dzin od stwierdzenia naruszenia, w celu sprostania temu obowiązkowi
warto, aby organizacje przyjęły wewnętrzne polityki w zakresie zarzą-
dzania incydentami, ich zgłaszania przez personel oraz dalszego postę-
powania w celu ograniczenia jego skutków (art. 33, art. 32 ust. 1 lit. c
RODO), a ponadto w kwestii zawiadamiania osoby, której dane dotyczą
o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO);

10) dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla
ochrony danych – jeżeli dany rodzaj przetwarzania ze względu na swój
charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycz-
nych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych oso-
bowych (art. 35, 36 RODO);

11) wyznaczenie inspektora ochrony danych – organizacja musi doko-
nać oceny, czy ma obowiązek wyznaczenia u siebie inspektora ochrony
danych bądź czy pomimo niepodlegania obowiązkowi wyznaczenia in-
spektora taka funkcja, ze względu na zakres przetwarzanych danych
i rozmiar organizacji, powinna zostać stworzona w celu usprawnie-
nia prawidłowej ochrony danych osobowych u przedsiębiorcy (art. 37,
38 39, RODO);
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12) spełnienie przesłanek do przekazywania danych do państw trzecich
– weryfikacja, czy dane przetwarzane przez organizację są przesyłane do
państw trzecich i ewentualne dostosowanie procesów przedmiotowego
przekazywania do wytycznych RODO (rozdział V RODO);

13) możliwość certyfikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych –
organizacje mogą zdecydować się na dobrowolną certyfikację w zakre-
sie ochrony danych osobowych, mającej świadczyć o zgodności realizo-
wanych operacji przetwarzania z RODO.

3. Postanowienia dyrektywy 95/46/WE, które
pozostaną aktualne
Marcin Zadrożny

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uchyla dyrektywę 95/46/WE
z 25.5.2018 r. Przepisy RODO wskazują jednak, iż wszelkie odniesienia do
uchylonej dyrektywy 95/46/WE należy traktować jako odesłania do ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Natomiast odniesienia do grupy roboczej
ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE, należy traktować jako odesła-
nia do Europejskiej Rady Ochrony Danych, ustanowionej ogólnym rozporzą-
dzenie o ochronie danych. Także decyzje przyjęte przez Komisję oraz zezwo-
lenia wydane przez organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 95/46/WE po-
zostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia.

Ważne

Istotne jest postanowienie motywu 171 preambuły RODO stanowiące, iż jeżeli prze-
twarzanie danych ma za podstawę zgodę wyrażoną w myśl dyrektywy 95/46/WE,
osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny spo-
sób jej wyrażenia odpowiada warunkom nowego RODO. Dzięki takiemu uregulowaniu
administrator może kontynuować przetwarzanie po terminie rozpoczęcia stosowania
unijnego RODO. Jednak, wobec takich osób do 25.5.2018 r. trzeba będzie spełnić roz-
szerzony obowiązek informacyjny, choćby poprzez przesłanie informacji za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, jeżeli oczywiście administrator dysponuje adresem e-mail.
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4. Kwestie, które przepisy rozporządzenia pozwalają
doprecyzować państwom członkowskim
Anna Dmochowska

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest bezpośrednio stosowane, co
oznacza, że państwa członkowskie nie muszą go implementować osobną
ustawą do porządku prawnego swojego kraju. Niemniej, są kwestie, które
RODO zezwala doprecyzować poprzez ustawodawstwo danego państwa
członkowskiego.

Na posiedzeniu seminaryjnym senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zorgani-
zowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobo-
wych, które odbyło się 22.6.2016 r. w Senacie, wiceminister cyfryzacji Witold
Kołodziejski poinformował, że do końca 2016 r. powstanie pierwszy projekt
nowej OchrDanychU6.

Ważne

W preambule RODO wskazano, iż w zakresie w jakim dopuszcza ono doprecyzowanie
lub zawężenie jego przepisów przez prawo państw członkowskich, mogą one włączyć
elementy RODO do swego prawa krajowego.

W jakim zakresie możemy więc się spodziewać dookreślenia lub ograniczenia
przepisów RODO przez ewentualną krajową ustawę o ochronie danych osobo-
wych?

Prawo państwa członkowskiego, może ograniczyć zakres obowiązków i praw
przewidzianych w art. 12–22 i 34 RODO oraz 5 RODO. Dookreśleniu mogą
więc ulec takie pojęcia jak:

1) zasada przejrzystości;
2) kwestia obowiązku informacyjnego;
3) prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
4) prawo do sprostowania danych;

6 Zob. http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8851,seminarium-unijna-reforma-prawa-
ochrony-danych-osobowych-wyzwania-dla-polski.html (dostęp: 21.8.2016 r.) oraz https://
mc.gov.pl/aktualnosci/minister-kolodziejski-na-seminaryjnym-posiedzeniu-senatu-rp-unijna-
reforma-prawa-ochrony (dostęp: 21.8.2016 r.).
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5) prawo do bycia zapomnianym;
6) prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) prawo do przenoszenia danych;
8) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) zautomatyzowane przetwarzanie danych w tym profilowanie;

10) obowiązek zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu
ochrony danych osobowych;

11) zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić ponadto przepisy doprecyzowujące
stosowanie przepisów RODO, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobo-
wych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w celu wykonania zadania re-
alizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy pu-
blicznej powierzonej administratorowi.

Państwa członkowskie mogą również:
1) doprecyzować przepisy, w odniesieniu do przetwarzania szczególnych

kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych);
2) ustanowić własne przepisy dot. danych osobowych osób zmarłych,

z uwagi, iż RODO nie ma do nich zastosowania;
3) wprowadzić dalej idące ograniczenia w zakresie przetwarzania danych

genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdro-
wia;

4) ustanowić przepisy przewidujące sankcje karne za naruszenie RODO,
w tym za naruszenie krajowych przepisów przyjętych na jego mocy
i w jego granicach;

5) wprowadzić niższą granicę wiekową, od której wymagana będzie zgoda
rodzica lub opiekuna na korzystanie przez dziecko z usług społeczeń-
stwa informacyjnego;

6) w zakresie wskazanym przez przepisy RODO określić zasady certyfikacji
w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz zasady akredytacji pod-
miotów chcących być podmiotami certyfikującymi;

7) określić status, zadania i kompetencje organu nadzorczego (GIODO)
zgodnie z wytycznymi RODO.

Kwestie, które państwa członkowskie mogą ponadto uregulować, określa
także rozdział IX RODO. Będzie to m.in. kwestia przetwarzania krajowego nu-
meru indentyfikacyjnego (art. 87 RODO). Ustawodawca powinien uregulo-
wać kwestię dostępu przedsiębiorców do bazy PESEL w celach weryfikacji po-
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dawanych przez klientów danych osobowych lub realizacji obowiązków usta-
wowych (np. obowiązek rejestracji przez operatorów telekomunikacyjnych
kart pre-paid, zgodnie z DziałAntyterU).

Zmianie powinien również ulec KP w zakresie rozszerzenia katalogu danych,
które może przetwarzać pracodawca (art. 88 RODO). Również PrPras po-
winno zostać dostosowane w taki sposób, aby pozwalało pogodzić prawo do
ochrony danych osobowych ustanowione na mocy RODO z wolnością wypo-
wiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz
do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

To jedynie najważniejsze aspekty, które przepisy RODO pozostawiają lub
uprawniają do doprecyzowania przez przepisy krajowe państw członkow-
skich. Nasz krajowy ustawodawca będzie musiał w ciągu 2 lat dostosować
brzmienie obowiązujących przepisów branżowych (chociażby sektora banko-
wego, ubezpieczeniowego czy prawa pracy) do postanowień unijnego RODO.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  5,  7,  1 2 – 1 4,  2 5,  2 6,  2 8,  3 0,  3 2 – 3 9,  8 5 – 9 1

 R O D O,
•  O c h r O s F i z D,
•  d y r e k t y w a  9 5 / 4 6 / W E.


