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I. Definicje prawa do prywatności. Ochrona danych osobowych 
jako aspekt tego prawa
1. Definicja i zakres prawa do prywatności podlegają zróżnicowanym interpretacjom. 
Wskazują one różnorodne aspekty prywatności w wielu sferach życia osobistego i ro-
dzinnego, działalności gospodarczej, finansów osobistych, wolności słowa i prasy oraz 
danych osobowych1.

Za datę sformułowania – nastąpiło to w piśmiennictwie amerykańskim – prawa do pry-
watności uznaje się powszechnie rok 1890, w którym w artykule „The Right to Privacy”

1 K. Motyka, Prawo do prywatności, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, 
Nr 85, s. 25–35; M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, War-
szawa 2010, s. 23–24; C.J. Bennett, Ch.D. Raab, The governance of privacy. Policy Instruments 
in Global Perspective, London 2006, s. 13 i n.; L.A. Bygrave, Privacy Protection in a Global Context 
– A Comparative Overview, Scandinavian Studies in Law 2004, vol. 47, s. 320 i n.; C. Doyle, M. Ba-
garic, The Right to Privacy: Appealing but Flawed, „International Journal of Human Rights” 2005, 
vol. 9, No. 1, s. 4 i n.; J.H.F. Shattuck, Right of Privacy, New York 1997, s. 145 i n.; A Sakowicz, Pry-
watność jako samoistne dobro prawne (per se), PiP 2006, z. 1, s. 20 i n.; J. Braciak, Prawo do pry-
watności, Warszawa 2004, s. 28 i n.; A. Etzioni, The Limits of Privacy, New York 1999, s. 183 i n.; 
S. Crawford, Keeping it to Themselves: Bank Privacy Towards 2000, Ottawa Law Review 1998, No. 
29, s. 426–475; R. Jay, A. Hamilton, Data protection law and practice, London 2003, s. 35; J. Klo-
sek, Data Privacy in the Information Age, Westport 2000; D.H. Flaherty, Visions of Privacy: Past, 
Present and Future, (w:) Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age, red. C.J. Bennet, 
R. Grant, Toronto 1999, s. 19 i n.
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opublikowanym w „Harvard Law Review”2 zostało ono zdefiniowane jako „prawo do 
bycia pozostawionym w spokoju” (the right to be let alone). Autorzy powołali się na za-
sadę common law ochrony jednostki. Sygnalizowali konieczność okresowej weryfikacji 
i aktualizacji zakresu ochrony prywatności w obliczu zmian społecznych i skali publicz-
nego dostępu do informacji publikowanych przez media3.

Orzecznictwo

L.D. Brandeis ponownie utożsamił prawo do prywatności z „prawem do bycia pozostawionym 
w spokoju” w 1928 r. jako sędzia SN USA w zdaniu odrębnym od wyroku w sprawie Olmstead 
v. Stany Zjednoczone4. Uznał je za najcenniejsze prawo człowieka cywilizowanego, a wszelką 
nieuzasadnioną ingerencję władzy publicznej w prywatność jednostki za naruszenie Czwar-
tej Poprawki do Konstytucji USA.

Ideę tę zawiera również teza sformułowana przez M. Safjana, byłego prezesa polskiego 
TK, zgodnie z którą „prywatność ma podlegać ochronie właśnie dlatego i tylko dlatego, 
że przyznaje się każdej osobie prawo do wyłącznej kontroli tej sfery życia, która nie do-
tyczy innych, a w której wolność od ciekawości innych jest swoistą conditio sine qua non 
swobodnego rozwoju jednostki”5. To ujęcie prywatności, które uważam za oddające jej 
istotę, akcentuje prawo jednostki, wyłącznie jej przysługujące, do podejmowania decyzji 
w sferze jej życia prywatnego i do wolności od ingerencji władz publicznych i innych 
podmiotów w tę sferę6. Należy tu jednak zastrzec, że granicą prawa do prywatności jest 
prywatność innych osób oraz uzasadnione ograniczenia prawa do prywatności niezbęd-
ne dla dobra publicznego.

2 S.D. Warren, L.D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890, No. 4, s. 193–220, 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html [do-
stęp: 14.9.2016 r.].
3 K. Motyka, Prawo do..., s. 11; A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 
2006, s. 59.
4 Olmstead v. U.S., 277 U.S. 438, 478 (1928) (43 S. Ct. 394; 67 L. Ed. 785; 1923 U.S. LEXIS 2588; 
24 A.L.R. 1238); cyt. za: R.B. Standler, Privacy Law in the USA, 1997, http://www.rbs2.com/
privacy.htm [dostęp: 14.9.2016 r.]; „The right to be let alone – the most comprehensive of rights 
and the right most valued by civilized men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by 
the government upon the privacy of the individual, whatever the means employed, must be de-
emed a violation of the Fourth Amendment”.
5 M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona, 
red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 128 oraz M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, 
(w:) Szkoła praw człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2006, s. 211 i n.
6 Podobnie J. Braciak, Prawo do prywatności, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytu-
cji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 278. Ponadto A. Kopff, Koncepcja prawa 
do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistycz-
ne 1972, t. 20, określił prywatność jako „dobro osobiste w postaci życia prywatnego, obejmujące 
wszystko, co ze względu na uzasadnione odseparowanie się jednostki od ogółu służy jej do rozwo-
ju fizycznej lub psychicznej osobowości oraz zachowania osiągniętej pozycji społecznej”.
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Istotny wpływ na interpretację prawa do prywatności miały ponadto tezy sformułowane 
przez W.L. Prossera w artykule „Privacy” opublikowanym w 1960 r. w California Law 
Review7, a następnie w 1977 r. w The Second Restatement of Torts, w § 652A–652I8. 
Autor ten wskazał cztery aspekty prawa do prywatności, określając je przez następujące 
naruszenia tego prawa:
1) ingerencję w prywatność, np. przez naruszenie miru domowego, złamanie tajemnicy 

korespondencji;
2) posłużenie się cudzą tożsamością lub wizerunkiem, w tym również posłużenie się 

cudzym znakiem towarowym będące czynem nieuczciwej konkurencji;
3) upublicznienie danych należących do sfery prywatności innej osoby, takich jak 

fotografie z miejsca zamieszkania, dane finansowe, korespondencja, dane o stanie 
zdrowia;

4) zniesławienie.

Trzeci z tych aspektów jest zbieżny z ochroną danych osobowych, jest ona jednym z pod-
stawowych elementów prawa do prywatności. Prywatność przez aspekt swobody dyspo-
nowania przez jednostkę informacjami, które jej dotyczą, definiował również J. Kohler.

2. Przytoczone definicje i przepisy prawa wskazują, że metodologią tworzenia definicji 
prawa do prywatności w systemach prawnych oraz w piśmiennictwie jest wskazanie:

1) dziedzin należących do tego zakresu, takich jak: życie rodzinne, mir domowy, ta-
jemnica korespondencji, ochrona danych osobowych czy tajemnica bankowa9, w tym 
danych sensytywnych, należących do sfery intymności, o szczególnym znaczeniu dla 
prywatności jednostki;

2) rodzaju naruszeń prawa do prywatności w poszczególnych dziedzinach.
Tak określone ogólne ramy prawa do prywatności podlegają konkretyzacji w orzecznic-
twie i doktrynie prawa10.

7 California Law Review 1960, vol. 48, s. 383–423.
8 W.L. Prosser, Restatement (Second) of Torts §§ 652A–652I (1977), cyt. za: R.B. Standler, Priva-
cy Law in the USA, 1996, last revision 24 May 1998, http://www.rbs2.com/privacy.htm [dostęp: 
14.9.2016 r.]: 1. „unreasonable intrusion upon the seclusion of another, for example, physical 
invasion of a person’s home (...), 2. appropriation of a person’s name or likeness (...), 3. publi-
cation of private facts (...), 4. publication that places a person in a false light, which is similar to 
defamation”.
9 Tajemnicę bankową jako jeden z aspektów prawa do prywatności określają: M. Krzysztofek, 
Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej, Warszawa 2010, s. 11 
i M. Krzysztofek, Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych, 
Warszawa 2015, s. 29; A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenie prywatności 
– rozwiązania polskie, (w:) Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, 
s. 168 i A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006, s. 163; A. Jurkowska-
-Zeidler, Tajemnica bankowa jako środek ochrony prawa do prywatności, (w:) Prawa człowieka: 
wczoraj – dziś – jutro, red. J. Zajadło, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, t. 13, s. 220.
10 Tak również J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, 
Warszawa 2008, s. 114.



18

Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

 

 

Orzecznictwo

Polski TK zwrócił uwagę na  to, że prawo do prywatności obejmuje też ochronę tajemnicy 
danych dotyczących sytuacji majątkowej obywatela, a więc odnosi się także do posiadanych 
przez niego rachunków bankowych (i podobnych) oraz dokonywanych przez niego transakcji 
(wyr. TK z 24.6.1997 r., K 21/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 23).

II. Podstawy prawne prawa do prywatności i ochrony danych 
osobowych w UE
3. Prawo do prywatności zostało sformułowane w art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka oraz w art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 
Zakazują one bezprawnej ingerencji w życie prywatne i przyznają prawo do ochrony 
prawnej przeciwko takiej ingerencji11. Poza tymi fundamentalnymi aktami o zasięgu 
światowym, prawo do prywatności formułują ponadto akty europejskie12 – Rady Europy 
i UE [Rada Europy składa się z 47 państw członkowskich (według stanu na 15.3.2016 r.), 
z których 28 tworzy również UE]. Przyjęte w nich zasady ochrony danych osobowych są 
w znacznym stopniu zbieżne.

Zasady ochrony danych osobowych zostały określone przez Radę Europy w:
1) art. 8 EKPCz, zgodnie z którym każdy ma prawo do poszanowania swojego życia 

prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji, a ingerencja władzy pu-
blicznej w korzystanie z tego prawa jest niedopuszczalna, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 
kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralno-
ści lub ochronę praw i wolności innych osób;

2) art. 1 Konwencji Nr 108, który określa cel konwencji jako zagwarantowanie na tery-
torium jej państw-stron każdej osobie fizycznej poszanowania jej praw i podstawo-
wych wolności, w szczególności prawa do prywatności, w związku z automatycznym 

11 Ochrona danych osobowych jest ponadto przedmiotem rekomendacji Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 23.9.1980 r. w sprawie wytycznych dotyczących ochrony pry-
watności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami, http://www.oecd.org/Internet/
Interneteconomy/15590241.pdf [dostęp: 14.9.2016 r.] (Recommendation of the Council Concer-
ning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) oraz re-
zolucji 45/95 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 14.12.1990 r. – Wy-
tycznych w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych (Guidelines 
for the Regulation of Computerized Personal Data File), http://www.un.org/documents/ga/res/45/
a45r095.htm [dostęp: 14.9.2016 r.].
12 L.A. Bygrave, International Agreements to Protect Personal Data, (w:) Global Privacy Protection. 
The First Generation, red. J.B. Rule, G. Greenleaf, Cheltenham–Northampton 2007, s. 15 i n.
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przetwarzaniem dotyczącym jej danych osobowych13. Konwencja Nr 108 była pierw-
szym prawnie wiążącym aktem prawa międzynarodowego regulującym ochronę 
danych osobowych.

Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w następujących aktach 
prawnych Unii Europejskiej:
1) TUE14;
2) TFUE15;
3) KPP16;
4) RODO – a wcześniej dyrektywie 95/46/WE – stanowiących podstawowe akty prawne 

prawa wtórnego acquis communautaire UE w dziedzinie ochrony danych osobo-
wych17;

5) dyrektywie 2016/680.

4. Traktat o UE zawiera w art. 6 ust. 1 deklarację uznania przez UE praw, wolności i za-
sad określonych w KPP, której moc prawna jest równa mocy prawnej traktatów. Ponadto 
w art. 6 ust. 2 i 3 TUE zawiera deklarację przystąpienia przez UE do EKPCz oraz przyzna-
nia prawom podstawowym, które zostały zagwarantowane w EKPCz i wynikają z tradycji 
konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim, statusu części prawa Unii jako 
zasad ogólnych prawa. Konwencja  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
w art. 8 ust. 1 uznaje prawo do poszanowania życia prywatnego, choć w art. 8 ust. 2 
przewiduje dopuszczalność ingerencji władzy publicznej w korzystanie z tego prawa pod 
określonymi warunkami, do których należy m.in. zapobieganie przestępstwom. Traktat 
o UE w art. 39 upoważnia Radę do określania zasad ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w wykonywaniu działań 
wchodzących w zakres tytułu V rozdziału 2 TUE („Postanowienia szczególne dotyczące 

13 Konwencji Nr 108 towarzyszy protokół dodatkowy z 8.11.2001 r. dotyczący organów nadzor-
czych i transgranicznych przepływów danych (Dz.U. z 2006 r. Nr 3, poz. 15).
14 Treaty on European Union; traktat z Maastricht; podpisany 7.2.1992 r., wszedł w życie 
1.11.1993 r.
15 Geneza TFUE jest następująca: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodar-
czą (Traktat rzymski) w latach 1958–1992, po zmianach wprowadzonych przez traktat z Ma-
astricht – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; obecne brzmienie i tytuł nadane przez 
traktat lizboński. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawia-
jący Wspólnotę Europejską, podpisany 13.12.2007 r., wszedł z życie 1.12.2009 r., został opu-
blikowany w: Dz.Urz. UE C Nr 306 z 2007 r.; wersja ujednolicona Traktatu rzymskiego z 1957 r. 
i traktatu z Maastricht z 1992 r. w: Dz.Urz. UE C Nr 115 z 2008 r.; wersja skonsolidowana TFUE 
w: Dz.Urz. UE C Nr 83 z 2010 r., s. 47. Obszerny komentarz do Traktatu z Lizbony prezentuje 
P. Craig, The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford 2011.
16 Karta praw podstawowych UE, podpisana 7.12.2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej 
w Nicei przez przedstawicieli trzech organów UE: Parlamentu, Rady i Komisji, została podpisa-
na ponownie, po poddaniu jej korektom, przez przewodniczących tych organów podczas szczytu 
w Lizbonie 12.12.2007 r. Podstawą obowiązywania KPP jest Traktat lizboński.
17 Dyrektywa 95/46/WE i RODO obejmują również państwa nienależące do UE, a należące do 
EOG – Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
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wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”) oraz zasad swobodnego przepływu 
takich danych.

Traktat o funkcjonowaniu UE w art. 16 ust. 1 przyznaje każdej osobie prawo do ochrony 
dotyczących jej danych osobowych. W art. 16 ust. 2 TFUE pozostawiono w kompeten-
cjach Parlamentu Europejskiego i Rady określanie zasad dotyczących ochrony danych 
osób fizycznych w ramach przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne Unii oraz przez państwa członkowskie, w zakresie działań pod-
legających prawu Unii, a także zasad dotyczących swobodnego przepływu takich danych.

Karta praw podstawowych UE w art. 8 ust. 1 formułuje prawo każdej osoby do ochrony 
danych osobowych, które jej dotyczą (podobnie jak art. 16 TFUE). Artykuł 8 ust. 2 KPP za-
wiera zasadę, że dane te muszą być przetwarzane rzetelnie, w określonych celach i za zgo-
dą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą, 
a ponadto, że każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do 
dokonania ich sprostowania. Ponadto KPP wprowadza w art. 7 prawo do poszanowania 
życia prywatnego. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 r., a więc 
i KPP, prawo do ochrony danych osobowych uzyskało status prawa podstawowego.

Ważne

Wszystkie unijne traktaty poddają przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych kontroli 
niezależnych organów (art. 39 TUE, art. 16 ust. 2 TFUE, art. 8 ust. 3 KPP).

Traktat o UE, TFUE oraz KPP są źródłami prawa do ochrony danych osobowych w ramach 
prawa pierwotnego UE.

5. Dopełnieniem dyrektywy 95/46/WE, niezbędnym ze względu na specyfikę i zagro-
żenia dla prywatności wynikające z nieuprawnionego dostępu do danych w Internecie, 
są: dyrektywa 2000/31/WE oraz dyrektywa 2002/58/WE. Ich zasięg oddziaływania 
obejmuje przetwarzanie danych niezależnie od branży lub sektora, w którym działa 
administrator danych, jeżeli stosuje określone narzędzia, kanały dystrybucji lub środki 
komunikacji, do których odnoszą się te dyrektywy.

Rozporządzenie o ochronie danych jest również niezbędnym warunkiem wdrożenia 
jednolitego rynku cyfrowego (The Digital Single Market). Ta wizja obejmującej UE gospo-
darki cyfrowej, cyfryzacji sektorów przemysłu i usług, korzystania w pełni z technologii, 
takich jak Internet rzeczy czy chmura, wymaga gwarancji bezpieczeństwa cyfrowego, 
wynikających z zasad ochrony danych osobowych i prywatności. Projekt dyrektywy do-
tyczącej europejskiej gospodarki cyfrowej (The Digital Single Market) był przedmiotem 
szczytu Rady Europejskiej w dniach 24 i 25.10.2013 r.18 W ramach strategii jednolitego 
rynku cyfrowego Komisja Europejska przedstawiła dotychczas m.in. projekt dotyczący 

18 EUROPEA_ COU_CIL Brussels, 25.10.2013 r., EUCO 169/13, CO EUR 13, CO_CL 7, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf [dostęp: 
14.9.2016 r.].
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cyfryzacji europejskiego przemysłu (kwiecień 2016 r.), propozycje w dziedzinie praw 
autorskich i umów cyfrowych (grudzień 2015 r.), a prezentacja kolejnych inicjatyw ma, 
zgodnie z zapowiedziami Komisji, nastąpić do końca 2016 r.

Dyrektywa 95/46/WE obejmowała tylko państwa członkowskie UE, zakres podmiotowy 
został więc rozszerzony przez rozporządzenie Nr 45/2001. Zapewniło ono ochronę da-
nych w ramach przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy UE. Ponadto 
to właśnie to rozporządzenie powołało urząd Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Ważne

Ujęcie prawa do prywatności we  wskazanych aktach prawa międzynarodowego nadaje mu 
status jednego z  praw człowieka i  podstawowych wolności19 oraz wraz z  wejściem w  życie 
KPP – status prawa podstawowego.

III. Zakres prawa do prywatności i ochrony danych osobowych 
w orzecznictwie europejskim
6. Prywatność nie jest prawem absolutnym, nie podlega ochronie bezwzględnej. Kon-
wencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w art. 8 ust. 2 dopuszcza 
ingerencję władzy publicznej w korzystanie z prawa do prywatności. Jest to uzasadnione 
w przypadkach przewidzianych prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeń-
stwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia 
i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób20. Analogiczne ograniczenia do-
puszcza również KPP w art. 52 ust. 1, zastrzega jednak, że ograniczenia te muszą być 
zawarte w ustawie, muszą respektować istotę tych praw i wolności, uwzględniać zasadę 
proporcjonalności oraz mogą być wprowadzone wyłącznie wówczas, gdy są niezbędne 
i rzeczywiście realizują interes ogólny uznawany przez Unię lub zapewniają ochronę 
praw i wolności innych osób.

Ważne

Wyłączenia od prawa do prywatności determinują jego rzeczywisty zakres.

19 P. Craig, G. de Búrca, EU Law…, s. 384; S. Rodotà, Data Protection…, s. 77.
20 Opinia Grupy Roboczej Art. 29 Nr 1/2014 z 27.2.2014 r., WP 211, Opinion 01/2014 on 
the application of necessity and proportionality concepts and data protection within the law enfor-
cement sector, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
-recommendation/files/2014/wp211_en.pdf [dostęp: 14.9.2016 r.].
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7. Konkretyzacja ram prawa do prywatności określonych w aktach prawnych o zasięgu 
europejskim, wskazanych wcześniej w tym rozdziale, w tym – prawa do ochrony danych 
osobowych, następuje w orzecznictwie ETPCz i TSUE. Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka zapewnia przestrzeganie przez państwa członkowskie Rady Europy zobowiązań 
wynikających z EKPCz. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej gwarantuje respek-
towanie prawa unijnego.

Orzecznictwo tych trybunałów potwierdza, że prawo do prywatności nie jest bezwzględ-
ne i interpretuje wskazane w art. 8 ust. 2 EKPCz i w art. 52 ust. 1 KPP warunki ograni-
czenia tego prawa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu określa istotę i zakres prawa do 
prywatności, przyjmując jako podstawę art. 8 EKPCz i weryfikując zgodność regulacji 
i orzecznictwa poszczególnych państw członkowskich Rady Europy z EKPCz. Przed-
miotem oceny ETPCz jest dopuszczalność ingerencji władzy publicznej w prawo do 
prywatności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 2 EKPCz, przewidzianych prawem 
i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie.

Orzecznictwo

Europejski Trybunał Praw Człowieka ujął prawo do prywatności w sprawie Van Oosterwijck 
v. Belgia (wyr. z 6.11.1980 r., 7654/76, Legalis) jako prawo do życia zgodnie z wolą jednostki 
i jako możliwość „pozostania w cieniu”. Definicja ta jest więc zbieżna z ujęciem prywatności 
jako the right to be let alone, które zaproponowali w 1890 r. S.D. Warren i L.D. Brandeis.

Orzecznictwo

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ponadto w  sprawie Leander v. Szwecja, że na-
ruszenie art. 8 EKPCz może stanowić (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianej prawem 
i  koniecznej w  demokratycznym społeczeństwie ingerencji władzy publicznej w  prawo do 
prywatności) już samo zbieranie i  przechowywanie przez władze publiczne danych osobo-
wych, również gdy nie są danymi sensytywnymi (wyr. z 26.3.1987 r., 9248/81, Legalis; zob. 
też wyr. w sprawach: Hilton v. the United Kingdom z 6.7.1988 r., 12051/86, Legalis; H. Amann 
v. Switzerland z 16.2.2000 r., 27798/95, Legalis). 

Orzecznictwo

Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził, że w  przypadkach wskazanych w  art.  8 
ust. 2 EKPCz ingerencja w prywatność przez przetwarzanie danych w ramach monitoringu 
korespondencji i rozmów telefonicznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa jest 
dopuszczalna, zastrzegł jednak, że przepisy będące podstawą tych działań muszą być jedno-
znaczne (zob. wyr. w sprawach: Malone v. the United Kingdom z 2.8.1984 r., 8691/79, Legalis; 
Huvig v. France z 24.4.1990 r., 11105/84, Legalis; Kruslin v. France z 24.4.1990 r., 11801/85, 
Legalis, w  których ETPCz dopatrzył się niewystarczającej precyzji w  przepisach dotyczą-
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cych dopuszczalnej ingerencji w  prywatność; oraz w  sprawach: Klass and others v.  Germa-
ny z  6.9.1978  r., 5029/71, Legalis; Leander v.  Sweden z  26.3.1987  r., 9248/81, Legalis; Lüdi 
v. Switzerland z 15.6.1992 r., 12433/86, Legalis, w których uznał przepisy za jednoznaczne).

Orzecznictwo

Zakres prawa do prywatności został ponadto wyznaczony przez ETPCz w  sprawie Pretty 
v. Wielka Brytania jako psychofizyczna integralność jednostki i poufność informacji zarówno 
sensytywnych, w szczególności o stanie zdrowia, jak i niemających tego charakteru, takich 
jak o wieku (wyr. z 29.4.2002 r., 2346/02, Legalis).

Orzecznictwo

Przykładem wskazania granic prawa do prywatności w  orzecznictwie ETPCz jest również 
uznanie – w  sprawie M.S. v. Chorwacja – że naruszeniem art.  8 EKPCz jest nie tylko ubez-
własnowolnienie, lecz także już samo wszczęcie postępowania o  ubezwłasnowolnienie, 
wymaga więc ono spełnienia wszystkich warunków określonych w  art.  8 ust.  2 EKPCz 
(wyr. z 25.4.2013 r., 36337/10, Legalis).

Trybunał Sprawiedliwości UE, w ramach zapewniania przestrzegania przez państwa 
członkowskie obowiązków określonych w traktatach i wykładni prawa UE na wniosek 
sądów krajowych, ujmuje prawo do prywatności w aspekcie ochrony danych osobowych 
w sposób zbieżny z orzecznictwem ETPCz.

Orzecznictwo

W orzeczeniu z  20.5.2003  r. TSUE podkreślił warunek wykazania niezbędności ujawnia-
nia danych do założonego przez ustawodawcę celu, którym w przedmiotowej sprawie było 
właściwe zarządzanie środkami publicznymi. Trybunał Sprawiedliwości UE dopuszcza więc 
ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych przez państwa członkowskie, jednak 
w przepisach rangi ustawowej lub wydanych na podstawie delegacji ustawowej, i w zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celów wskazanych w art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE (art. 23 
RODO), takich jak bezpieczeństwo publiczne [sprawy połączone Rechnungshof (C-465/00) 
v.  Österreichischer Rundfunk i  inni oraz Christa Neukomm (C-138/01), i  Joseph Lauermann 
(C-139/01) v. Österreichischer Rundfunk, Legalis].
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Orzecznictwo

W orzeczeniu z 29.1.2008 r. TSUE wyznacza granice ochrony danych osobowych przez ustale-
nie relacji między przepisami UE o handlu elektronicznym i prawach autorskich21 a przepisa-
mi o ochronie danych osobowych. Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał, że dane osobowe 
mogą być udostępniane przez sądy państw członkowskich na uzasadnione wnioski powodów 
w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej. Nie oznacza to jednak, ze względu 
na  zasadę proporcjonalności, obowiązku ustanowienia przez państwa członkowskie prze-
pisów obligujących do udostępniania danych osobowych w ramach postępowania cywilne-
go w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej [sprawa Productores de Música 
de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU, C-275/06, Legalis].

Orzecznictwo

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał ponadto, że obowiązek dostawcy Internetu wdrożenia 
systemu identyfikowania osób przekazujących za pośrednictwem tego dostawcy pliki zawie-
rające utwory muzyczne czy filmy, w  stosunku do których strona powodowa zgłasza rosz-
czenia z  tytułu prawa własności intelektualnej, naruszałby prawo UE o  ochronie danych 
osobowych [wyr. z 24.11.2011 r. w sprawie Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, Legalis].

Orzecznictwo

W orzeczeniu z 16.12.2008 r. TSUE zasygnalizował, że dopuszczalne jest ograniczenie ochro-
ny danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zapewnienia wolności wypowiedzi w ramach 
działalności dziennikarskiej lub artystycznej, ale tylko w niezbędnym zakresie (sprawa Tieto-
suojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy, C-73/07, Legalis).

Obowiązek wyważenia prawa do poszanowania życia prywatnego i wolności prasy sy-
gnalizował również ETPCz22.

8. Ograniczenie prawa do prywatności wynika również z jego kolizji z prawem do dostę-
pu do informacji publicznej. Zasada transparentności działań organów publicznych 
(którą wprowadzają art. 1 i 10 TUE i art. 15 ust. 1 TFUE) wiąże się z dostępem uprawnio-
nych osób do dokumentów urzędowych. Kolizja z prawem do prywatności i do ochrony 
danych osobowych nastąpi więc, gdy dokumenty urzędowe i informacja publiczna będą 
zawierały dane osobowe. Konieczne wtedy jest ważenie tych praw i indywidualna ocena, 
które z nich w konkretnym przypadku zasługuje na większą ochronę. Prawo UE gwaran-

21 Przedmiotem sprawy była wykładnia dyrektyw: 2000/31/WE, 2001/29/WE i 2004/48/WE 
oraz art. 17 ust. 2 i art. 47 KPP.
22 W sprawach: Axel Springer AG v. Niemcy z 7.2.2012 r., 39954/08, Legalis; Von Hannover v. Niem-
cy z 7.2.2012 r., 40660/08 i 60641/08, Legalis; Biriuk v. Litwa z 25.11.2008 r., 23373/03, Legalis.
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tuje dostęp do informacji publicznej w rozporządzeniu Nr 1049/2001 oraz w art. 42 
KPP i w art. 15 ust. 3 TFUE, które obejmują również prawo dostępu do dokumentów 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii. 

Orzecznictwo

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął kolizję między prawem do ochrony danych oso-
bowych i prawem do dostępu do informacji publicznej (zob. wyr.: z 8.11.2007 r., w sprawie 
The Bavarian Lager Co. Ltd. v.  Commission of the  European Communities, T-194/04, Lega-
lis; z 29.6.2010 r. w sprawie European Commission v. The Bavarian Lager Co. Ltd C-28/08 P, 
Legalis).

Tłem było żądanie niemieckiego browaru ujawnienia kopii protokołu z  posiedzenia przed-
stawicieli Komisji Europejskiej i władz brytyjskich. Komisja, ujawniając dokumenty, utajniła 
nazwiska pięciu uczestników spotkania. Uzasadniła to sprzeciwem dwóch z nich i brakiem 
możliwości wystąpienia o  zgodę do pozostałych. Sąd pierwszej instancji uznał jednak, że 
ujawnienie nazwisk uczestników formalnego spotkania, reprezentujących instytucję publicz-
ną, nie narusza ich prawa do ochrony życia prywatnego.

Natomiast w  postępowaniu odwoławczym TSUE przyznał, że odmowa udostępnienia na-
zwisk urzędników przez Komisję była uzasadniona. Trybunał Sprawiedliwości UE ocenił, że 
ujawnienie dokumentu spełniło wymóg przejrzystości, a konieczność uzyskania również na-
zwisk nie została przez wnioskodawcę wykazana. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał więc, 
że prawo do informacji publicznej nie jest równoznaczne w każdym przypadku z prawem do 
uzyskania zawartych w nich danych osobowych.

Orzecznictwo

Tezę, że prawo do ochrony danych osobowych nie ma charakteru absolutnego i wynikające 
z art. 8 ust. 2 EKPCz oraz w art. 52 ust. 1 KPP warunki jego ograniczenia TSUE zawarł rów-
nież w wyroku z 9.11.2010 r., w którym potwierdził, że prawo opinii publicznej do informacji 
o wykorzystaniu środków publicznych jest koniecznym w demokratycznym społeczeństwie 
wyłączeniem od ochrony danych osobowych. Podkreślił jednak wymóg, aby ustanowienie 
odstępstw nastąpiło w przepisach rangi ustawowej, respektowało istotę praw do ochrony da-
nych oraz było proporcjonalne do zakładanego celu ustawodawcy23 [sprawy połączone Volker 
und Markus Schecke GbR (C-92/09) i Hartmut Eifert (C-93/09) v. Hesja, Legalis].

9. Prawo do prywatności formułują również, choć nie zawsze wprost i nie wszystkie, 
konstytucje państw członkowskich UE. W konstytucjach największych pod względem 
liczby obywateli państw UE prawo to jest wskazane w art. 47 Konstytucji RP („Każdy ma 

23 Przedmiotem sprawy była dopuszczalność publikowania na stronie internetowej niemieckiego 
federalnego instytutu rolnictwa i wyżywienia Bundesanstalt danych osobowych beneficjentów po-
mocy z europejskich funduszy rolnych w ramach programów EFRG i EFRROW (nazw lub nazwisk, 
miejscowości, w której mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, oraz kwot otrzymanych w danym 
roku).
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prawo do ochrony prawnej życia prywatnego”), a wielu aspektach, np. tajemnicy kore-
spondencji – w art. 10 konstytucji Niemiec, art. 15 konstytucji Włoch, art. 18 konstytucji 
Hiszpanii i art. 49 Konstytucji RP.

Szczególną rangę nadaje prawu do prywatności Konstytucja RP. W art. 31 ust. 3 do-
puszcza ograniczenia tego prawa, jednak wyłącznie w ustawie i tylko wówczas, gdy są 
one konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności 
i praw innych osób. Ochronę tę wspomaga zakaz naruszania tymi ograniczeniami istoty 
wolności i praw. Granice dopuszczalności ingerencji w prywatność wyznacza ponadto 
art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, który wymaga, aby obowiązek ujawniania tych informacji 
przez osobę, której dane dotyczą, miał rangę ustawową, oraz ust. 2 tego artykułu, który 
zakazuje władzom publicznym pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji 
o obywatelach w zakresie przekraczającym zakres niezbędny w demokratycznym 
państwie prawnym. Uwagę zwraca, że zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji RP ochrona 
prawa do prywatności nie podlega ograniczeniu nawet podczas stanu wojennego i wy-
jątkowego.

IV. Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa 
do prywatności
10. Należy uchwycić istotę i znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywat-
ności. 

Ze względu na powszechność korzystania z Internetu oraz smartfonów czy tabletów 
zasięg zagrożeń dla ochrony danych osobowych jest ogromny, a kontrola osób, których 
dane dotyczą, nad ich przetwarzaniem stała się bardzo ograniczona. Te urządzenia 
wiążą się z dodatkowym ryzykiem wynikającym z ogromnej liczby dostępnych aplikacji, 
które wymagają dostępu do danych użytkownika24.

Obsługa bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych, przeprowadzanych np. w formie prze-
lewów z rachunku bankowego czy kartą płatniczą, sprawia, że informacje o obrotach 
na rachunkach bankowych i o zobowiązaniach klienta banku mogą ujawniać pośrednio, 
dzięki wiedzy o źródłach i odbiorcach środków na rachunku, stan majątku, styl życia, 
zachowania, zainteresowania, wyznanie, czy stan zdrowia posiadacza rachunku25. To nie 
tylko dane wrażliwe według ich definicji, lecz także w potocznym rozumieniu tego słowa. 

24 Grupa Robocza Art. 29, Opinion 02/2013 on apps on smart devices z 27.2.2013 r., WP 202, 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda-
tion/files/2013/wp202_en.pdf [dostęp 14.9.2016 r.]; Opinion 13/2011 on Geolocation services 
on smart mobile devices z 16.5.2011 r., WP 185, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/
docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf [dostęp: 14.9.2016 r.].
25 M. Krzysztofek, Tajemnica bankowa..., s. 10; tak również G. Gorczyński, Sąd cywilny a tajemnica 
bankowa – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r., Prawo Bankowe 2007, 
Nr 12, s. 52.
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Stan majątkowy nie należy wprawdzie do ustawowego zakresu danych sensytywnych, 
jest jednak w powszechnym odbiorze informacją o znacznej wrażliwości.

Przykład

Korzystanie z urządzeń mobilnych, a wręcz samo posiadanie telefonu komórkowego lub ta-
bletu wiąże się ze zbieraniem przez rozmaite podmioty danych geolokalizacyjnych i tworze-
niem rejestru połączeń, kupowanie w sklepach – z  tworzeniem profilów klientów. Oznacza 
to, niezależnie od pierwotnego i głównego celu administratora danych, kontrolę miejsca po-
bytu i przemieszczania się użytkownika, identyfikację jego rozmówców, stałe gromadzenie 
informacji o  zachowaniach użytkownika w  sieci, o  preferowanych przez niego literaturze, 
filmach, forach dyskusyjnych, pytaniach zadawanych w portalach medycznych, o sposobach 
spędzania czasu wolnego (zakupy biletów lotniczych, rezerwacja miejsc hotelowych), stanie 
majątkowym itd.26

26 M. Krzysztofek, „Prawo do bycia zapomnianym” i inne aspekty prywatności w epoce Interne-
tu w prawie UE, EPS 2012, Nr 8, s. 29; M. Krzysztofek, Prawo do bycia zapomnianym, cz. 1 i 2, 
Computerworld 2012, Nr 10 i 11; P. Blume, Transborder Data Flow: Is There a Solution in Sight?, 
International Journal of Law and Information Technology 2000, No. 8, s. 65. Zob. także Międzyna-
rodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (tzw. grupa berlińska), dokument 
roboczy z 5–16.4.2013 r. „Monitorowanie sieci (web tracking) a ochrona prywatności: poszanowa-
nie kontekstu, przejrzystości i kontroli jako niezbędny czynnik”, http://www.giodo.gov.pl/259/
id_art/6576/j/pl [dostęp: z 14.9.2016 r.]. Grupa Robocza sygnalizuje te zagrożenia dla prywat-
ności oraz podkreśla znaczenie i wiążący charakter podstawowych praw użytkowników Internetu, 
zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przejrzystości i monitorowania działań w sieci oraz 
privacy by design.


