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Wprowadzenie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1 
reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych, wyznaczając jej jednolity standard w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinie i Norwegii). Zapewnia również swobodny przepływ 
danych osobowych między państwami członkowskimi, skoro poziom ochrony danych jest w UE 
jednolity. Rozporządzenie – a wcześniej dyrektywa 95/46/WE – jest podstawowym aktem prawa 
wtórnego acquis communautaire UE w dziedzinie ochrony danych osobowych.

RODO zastąpi dyrektywę 95/46/WE2. Rozporządzenie weszło w życie 25.5.2016 r., ale stosowaniu 
będzie podlegało od 25.5.2018 r. (dyrektywa 95/46/WE zostanie uchylona również ze skutkiem 
od tego dnia). RODO to pierwsza od 21 lat – od uchwalenia dyrektywy 95/46/WE – gruntowna 
reforma ochrony danych osobowych w UE.

Reformę przynosi RODO, a nie zmiana dyrektywy, więc zgodnie z zawartą w art. 288 TFUE zasadą 
bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzeń przez wszystkie państwa członkowskie, wej-
dzie ona w życie w państwach członkowskich bez konieczności implementacji. Skutkiem uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE i wejścia RODO w życie jest przejście od harmonizacji prawa w dziedzinie 
ochrony danych osobowych w państwach członkowskich do ujednolicenia tych zasad w ramach 
UE. Ten cel został również podkreślony przez TSUE3.

Wpłynie to pozytywnie na pewność prawa w tej dziedzinie wśród podmiotów danych będących 
klientami firm międzynarodowych oraz wśród administratorów działających w skali międzynaro-
dowej, a także na funkcjonowanie rynku wewnętrznego4.

Dyrektywa 95/46/WE ma na celu zapewnienie, że poziom ochrony praw i wolności osób 
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, będzie równoważny we wszystkich 
państwach członkowskich. Harmonizacja tych przepisów krajowych na podstawie dyrektywy 
95/46/WE nie jest ograniczona do poziomu minimalnego, harmonizacja jest generalnie całkowita 

1  Dz.Urz. UE L Nr 119 z 2016 r., s. 1.
2 Dz.Urz. WE L Nr 281 z 1995 r., s. 31.
3 Wyrok z 24.11.2011 r. w połączonych sprawach C-468/10 i C-469/10, Asociación Nacional de Es-
tablecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) and Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEMD) v. Administración del Estado, Legalis, ust. 28–29.
4 Uzasadnienie potrzeby harmonizacji prawa europejskiego w dziedzinie ochrony danych oso-
bowych prezentuje m.in. Ch. Kuner, Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection 
and Privacy Law: Past, Present, and Future, Tilburg University, the Netherlands, TILT Law & Tech-
nology Working Paper 2010, No. 016, Version: 1.0, s. 35, http://www.tilburguniversity.edu/re-
search/institutes-and-research-groups/tilt/publications/workingpapers/ckuner16.pdf [dostęp: 
13.9.2016 r.].
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(wyr. z 24.11.2011 r. w połączonych sprawach C-468/10 i C-469/10, Legalis). Przejście od har-
monizacji do ujednolicenia przez RODO ochrony danych osobowych w UE podnosi ten poziom.

Przedmiotem książki jest kompleksowy komentarz do wszystkich zasad przetwarzania danych 
osobowych oraz do obowiązków administratorów danych i uprawnień podmiotów danych 
(art. 1–50 RODO). To rdzeń systemu ochrony danych osobowych. Pozostałe tematy: kompetencje 
i organizacja organów nadzorczych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (art. 51–76 RODO), 
środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art. 77–84 RODO) oraz szczególne sytuacje 
związane z przetwarzaniem (art. 85–91 RODO) zostały omówione w poszczególnych rozdziałach 
książki w odpowiadających im kontekstach (np. kompetencje organu nadzorczego – m.in. w roz-
działach dotyczących zatwierdzania BCR, zgody organu nadzorczego na transfer danych do 
państwa trzeciego oraz certyfikacji, sankcje – w rozdziałach dotyczących podsumowania zmian, 
które wprowadza RODO, kluczowych definicji oraz obowiązku informacyjnego wobec podmiotu 
danych, szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem – w rozdziale dotyczącym nadrzędnych 
zasad przetwarzania danych).

Grupa Robocza Art. 29 zapowiedziała na 2018 r. opracowanie wytycznych, narzędzi i procedur, 
które skonkretyzują stosowanie GDPR, m.in. w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady 
Ochrony Danych i zwiększonej roli organów nadzorczych oraz „one stop shop” i mechanizmu 
spójności5. Do czasu ustalenia przez organy nadzorcze zasad współpracy dla spójnego stosowania 
RODO, rozpoczęcia działalności przez Europejską Radę Ochrony Danych i sformułowania przez 
nią wytycznych i najlepszych praktyk, a także ukształtowania się praktyki nakładania dotkliwych 
administracyjnych kar pieniężnych, które przynosi RODO, a więc w trwającym do 25.5.2018 r. 
okresie dostosowawczym, poddawanie przepisów od art. 51 RODO odrębnemu komentarzowi 
byłoby przedwczesne.

 Mariusz Krzysztofek

5  The Article 29 Data Protection Working Party, Document No. WP 236 of 2 February 2016, Sta-
tement on the 2016 action plan for the implementation of the General Data Protection Regulation 
(GDPR), http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recom-
mendation/files/2016/wp236_en.pdf [dostęp: 6.10.2016 r.].


