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Reforma europejskiego 
prawa o ochronie danych 
osobowych z perspektywy 
praw obywateli – więcej czy 
mniej ochrony? 

▶ Katarzyna Szymielewicz1

▶ Europejska reforma prawa o ochronie danych osobowych 
miała być ewolucją bez rewolucji: modernizacją przy za-
chowaniu fundamentów, na  których opierał się dotych-
czasowy porządek. Czy instytucjom europejskim udało 
się wypracować rozsądny kompromis? Autorka dokonu-
je przekrojowego przeglądu rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  27.4.2016  r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)2 z perspekty-
wy wzmocnienia lub osłabienia praw obywateli, których 
dane są przetwarzane. W pierwszej części analizy podsu-
mowuje zmiany pozytywne, w praktyczny sposób wzmac-
niające standard ochrony danych osobowych. W drugiej 
części omawia zagrożenia, związane z  obniżeniem tego 
standardu na poziomie Unii Europejskiej lub z dużym za-
kresem „elastyczności”, jaki europejski ustawodawca po-
zostawił w tym zakresie państwom członkowskim.

Wprowadzenie
Reforma europejskiego prawa o ochronie danych osobowych 
do swojego ostatecznego kształtu dojrzewała powoli. Od pierw-
szych konsultacji w 2009 r. ogólnego rozporządzenia w 2016 r. 
zmieniały się nie tylko polityczne i technologiczne realia, ale 
także faktyczne cele i  stawki samej reformy. Kiedy w 2012 r. 
Viviane Reding, ówczesna komisarz ds. Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka ogłaszała rozpoczęcie prac legislacyjnych, kładła 
nacisk na modernizację obowiązujących przepisów i koniecz-
ność ich dostosowania do wyzwań, jakie przynosi szybki roz-
wój technologii. Tej wizji towarzyszyło zapewnienie, że nie ma 
mowy o  obniżeniu standardów ochrony danych poniżej po-
ziomu, jaki gwarantowała dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swo-
bodnego przepływu tych danych3. W politycznej rzeczywisto-
ści szybko okazało się jednak, że nie ma tematów nietykalnych. 

1  Autorka jest ekspertką w obszarze technologii i praw człowieka, współ-
założycielką i  prezeską Fundacji Panoptykon (organizacji broniącej praw 
człowieka w  społeczeństwie nadzorowanym) oraz wiceprzewodniczącą 
European Digital Rights (koalicji organizacji broniących praw cyfrowych 
w Unii Europejskiej). 
2  Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1–88; dalej jako: ogólne rozporządze-
nie lub rozporządzenie 2016/679.
3  Dz.Urz. L Nr 281 z 23.11.1995 r., s. 31–50. 

W toku negocjacji zarówno między ugrupowaniami parlamen-
tarnymi, jak w trójkącie Komisja Europejska – Rada Unii Eu-
ropejskiej – Parlament (tzw. trilogu) padło wiele propozycji, 
które podważały dotychczas obowiązujące zasady ochrony da-
nych. Bezpardonowe boje zostały stoczone m.in. o definicję da-
nych osobowych, czyli faktyczny fundament ogólnego rozpo-
rządzenia (w tym o to, czy dane spseudonimizowane powinny 
podlegać pełnej ochronie), o dopuszczalność przenoszenia da-
nych między usługami (np. w kontekście zachowania tajemnicy 
handlowej przedsiębiorstwa), o możliwość przetwarzania da-
nych przez tzw. podmioty trzecie w oparciu o ich uzasadniony 
interes, o zachowanie zasady minimalizacji danych (czy prze-
twarzane mogą być również dane „nie nadmiarowe” czy tylko 
„niezbędne”), o definicję profilowania i gwarancje chroniące 
profilowane osoby przed podejmowaniem w oparciu o ten pro-
ces istotnych dla nich decyzji.
Dla uczestników tego procesu było jasne, że stawką jest kształt 
i elastyczność regulacji, która będzie miała bezpośrednie prze-
łożenie na  konkurencyjność i  wartość usług wykorzystują-
cych dane osobowe, a zarazem na pozycję i ochronę obywateli 
w stosunku do państwa i coraz potężniejszych prywatnych firm, 
na kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Stąd wysoka tem-
peratura politycznych sporów i bezprecedensowe zaangażowa-
nie lobbystów zarówno po stronie biznesu (od małych i śred-
nich przedsiębiorstw z różnych branż, przez sektor finansowy, 
związki dziennikarzy i  wydawców prasy, po internetowych 
gigantów), jak i  organizacji obywatelskich. Fundacja Panop-
tykon, we współpracy z European Digital Rights (koalicją po-
nad 30 organizacji broniących praw cyfrowych w Europie) nie 
tylko od początku monitorowała prace nad rozporządzeniem 
2016/679, ale także aktywnie się w nie angażowała, zgłaszając 
stanowiska, propozycje poprawek i prowadząc szeroko zakrojo-
ną kampanię informacyjną w Polsce. 
Jaki jest ostateczny efekt czteroletnich negocjacji? Komisarz 
Viviane Reding najwyraźniej dość skutecznie przekonała pozo-
stałych graczy do swojej filozofii, ponieważ w miejsce rewolu-
cji, której obawiali się niektórzy, mamy ewolucję dobrze zna-
nego standardu. Instytucje europejskie wypracowały rozsądny 
kompromis, który na różnych poziomach może ucieszyć i bi-
znes, i  obywateli. Z  jednej strony, rozporządzenie 2016/679 
przewiduje kilka  niezbędnych dostosowań do warunków, w ja-
kich działają globalne przedsiębiorstwa i ich klienci (np. zasada 
one stop shop czy dużo szerszy zakres stosowania europejskich 
przepisów), z drugiej – opiera się na wciąż tych samych, spraw-
dzonych zasadach. Nawet definicja danych osobowych wytrzy-
mała polityczną próbę: kluczowym kryterium pozostało to, czy 
informacja dotyczy możliwej do zidentyfikowania lub zidenty-
fikowanej osoby. 
Celem niniejszego tekstu nie jest szczegółowa analiza przyję-
tych rozwiązań, a jedynie przekrojowy przegląd całego ogólne-
go rozporządzenia z perspektywy wzmocnienia lub osłabienia 
praw obywateli, których dane są przetwarzane (zwanych rów-
nież podmiotami danych). W pierwszej części zostaną omówio-
ne zmiany pozytywne, dające szansę na praktyczne wzmocnie-
nie standardu ochrony danych osobowych w toku stosowania 
ogólnego rozporządzenia. Druga część zostanie poświęcona 
zagrożeniom i ryzykom, które wiążą się albo z wyraźnym ob-
niżeniem (ew. utrzymaniem dotychczasowego, niskiego) stan-
dardu ochrony danych osobowych na poziomie Unii Europej-
skiej, albo z  dużym zakresem „elastyczności”, jaki europejski 
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między krajowymi organami ochrony danych powinna zwięk-
szyć ich skuteczność i wzmocnić pozycję w stosunku do domi-
nujących na rynku usług internetowych podmiotów międzyna-
rodowych.

2. Prawo do informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych – „wersja 2.0”
Zgodnie z art. 12 rozporządzenia 2016/679, informacje o tym, 
jakie dane i w jakim celu są zbierane, kto jest ich administrato-
rem (i  jak się z nim skontaktować), jakim podmiotom mogą 
zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, 
których dane dotyczą, mają być przekazywane w  zwięzłej, 
przejrzystej i łatwo dostępnej formie, z użyciem prostego 
i  zrozumiałego języka. Jeśli ten standard zostanie wdrożo-
ny w rzetelny i sensowny sposób, będzie to realna i pozytyw-
na zmiana z perspektywy obywateli. Zwiększona przejrzystość 
może mieć szczególne znaczenie w procesie wyrażania zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób poda-
nia informacji o celach i zakresie przetwarzania danych ma bez-
pośrednie przełożenie na możliwość podjęcia świadomej decy-
zji przez osobę, której dane dotyczą. 
Przepis art.  12 ust.  7 rozporządzenia 2016/679 przewiduje 
możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji w posta-
ci standardowych znaków graficznych (zwanych w żargonie 
„ikonami”), które w  widoczny, zrozumiały i  czytelny spo-
sób będą przedstawiały zakres, cele i sposób zamierzonego 
przetwarzania danych. Możliwość wprowadzenia informacji 
w formie graficznej może ułatwić obywatelom zrozumienie za-
sad przetwarzania danych, a przedsiębiorcom – skuteczną re-
alizację obowiązku informacyjnego. Na tym polu, o  ile tylko 
Komisja Europejska będzie otwarta na konsultacje i włączenie 
innych środowisk w proces wypracowania standardowych zna-
ków graficznych, otwiera się duże pole do szukania innowacyj-
nych rozwiązań.   
Pod warunkiem wypracowania prostego języka komunikacji 
między administratorami danych i osobami, których dane do-
tyczą, istotną zmianą będzie wyraźne poszerzenie katalogu in-
formacji, które standardowo mają być przekazywane przed 
rozpoczęciem przetwarzania danych. Są to m.in. gwarancje 
związane z przekazywaniem danych do krajów trzecich, moż-
liwość cofnięcia zgody i zgłoszenia sprzeciwu i dane kontakto-
we administratora. Do tej pory administratorzy mieli obowią-
zek udostępniać tak szczegółowe informacje dopiero na żądanie 
podmiotu danych lub organu ds. ochrony danych osobowych. 
Szczególnie istotny, w kontekście rozwoju usług opartych na za-
awansowanej analizie dużych ilości danych (tzw. big data), two-
rzeniu profili predykcyjnych i automatycznej analizie danych, 
może się okazać przewidziany w  art.  13 i  14 rozporządzenia 
2016/679 obowiązek poinformowania podmiotu danych 
o zasadach podejmowania decyzji opartych na automatycz-
nym przetwarzaniu danych (w tym profilowaniu), a także 
o  znaczeniu i  przewidywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania danych. 
Realne znaczenie przepisów przewidujących szersze obowiązki 
informacyjne może jednak pozostać ograniczone, jeśli admini-
stratorzy danych będą masowo sięgać po dopuszczalne na grun-
cie rozporządzenia 2016/679 wyjątki, szczególnie w sytuacji 
pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane 
dotyczą (por. art. 14). Przykładowo, administrator może od-

ustawodawca w  niektórych obszarach pozostawił państwom 
członkowskim.   

Co wzmacnia standard ochrony danych 
osobowych z perspektywy obywateli?

1. Szerszy zakres stosowania nowych 
przepisów i skuteczniejsze mechanizmy 
ich egzekwowania
Prawdopodobnie najbardziej odczuwalną zmianą, zarówno 
z  perspektywy obywateli, jak i  podmiotów przetwarzających 
dane osobowe, będzie zdecydowane poszerzenie zakresu sto-
sowania europejskich standardów i  ich ujednolicenie w  ra-
mach samej UE (art. 3 rozporządzenie 2016/679). Do 2018 r. 
we wszystkich państwach UE mają obowiązywać jednako-
we przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tych 
samych reguł będą musiały przestrzegać zagraniczne przedsię-
biorstwa (bez względu na lokalizację swojej siedziby czy ser-
werów), jeśli tylko oferują usługi obywatelom UE lub monito-
rują ich zachowanie w Internecie (np. stosując skrypty śledzące 
i  budując profile behawioralne użytkowników – por.  motyw 
24 rozporządzenia 2016/679). 
To rewolucyjna zmiana przede wszystkim w stosunku do wio-
dących na  rynku internetowym firm amerykańskich, z  któ-
rych wiele nie zdecydowało się na otwarcie biur w UE i do tej 
pory podlegało tylko amerykańskiemu prawu (z perspektywy 
Europejczyków niegwarantującego odpowiedniego poziomu 
ochrony danych osobowych). Bez wątpienia pojawią się spory 
interpretacyjne co do rozumienia takich pojęć jak „świadcze-
nie usług” czy „monitorowanie zachowania” i próby obchodze-
nia tego wymogu ogólnego rozporządzenia. Pomimo to, zakła-
dając sprawną egzekucję rozporządzenia 2016/679, obywatele 
mogą się spodziewać podwyższenia standardu ochrony szcze-
gólnie na rynku usług internetowych i w kontekście reklamy be-
hawioralnej. 
Z perspektywy obywateli kolejną kluczową zmianą będzie 
możliwość składania skarg na  podmioty przetwarzające 
ich dane do organów nadzorujących w kraju ich zamiesz-
kania, bez względu na to, gdzie mieści się siedziba danego 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu (art. 56 rozporządze-
nia 2016/679). A więc np. jeśli polski obywatel będzie chciał 
poskarżyć się na praktyki lub politykę prywatności Facebooka, 
nie będzie musiał kontaktować się w tej sprawie z irlandzkim 
rzecznikiem ochrony danych osobowych – wystarczy skarga do 
polskiego GIODO.
Nawet, jeśli (zgodnie z art. 55 i 56 rozporządzenia 2016/679) 
irlandzki organ zostanie wiodącym w tej sprawie (tj. mającym 
decydujące znaczenie dla wydania ostatecznej decyzji) polski 
organ będzie konsultowany i zachowa prawo sprzeciwu wobec 
zaproponowanej decyzji. I – co bardzo istotne z perspektywy 
skarżącej osoby – przez całe postępowanie to polski organ po-
zostanie jej głównym kontaktem. 
Dla skutecznej egzekucji przepisów ogólnego rozporządzenia 
kluczowe znaczenie będą miały przewidziane w  art.  83 kary 
pieniężne. Za najpoważniejsze naruszenia zasad przetwarza-
nia danych przewidzianych w rozporządzeniu 2016/679 rzecz-
nicy ochrony danych będą mogli nakładać kary w wysokości do 
20 000 000 euro lub 4% rocznego światowego obrotu w przy-
padku przedsiębiorstwa. Ponadto, możliwość ścisłej współpracy 
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zać niezwykle istotne także dla nowych graczy, oferujących 
innowacyjne usługi i rozwiązania. Jednak i w tym przypadku 
rozporządzenie 2016/679 przewiduje klauzulę, która z  per-
spektywy obywateli może realnie ograniczyć możliwość korzy-
stania z prawa do przeniesienia danych. Mianowicie to prawo 
nie może „wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych 
osób”. W każdym przypadku administrator będzie zatem musiał 
dokonać samodzielnej oceny potencjalnego wpływu faktu prze-
niesienia danych osobowych na prawa innych osób. W praktyce 
taka ocena może się okazać trudna do przeprowadzenia, a jej re-
zultaty mogą budzić duże kontrowersje. 

5. Domyślna ochrona danych 
Zgodnie z  art.  25 rozporządzenia 2016/679, administrator 
powinien – poprzez wdrożenie odpowiednich środków tech-
nicznych i organizacyjnych – zapewnić, że domyślnie prze-
twarzane będą tylko te dane osobowe, które są niezbędne 
dla osiągnięcia celu przetwarzania. Ta zasada ma mieć zasto-
sowanie do ilości zbieranych danych, zakresu ich przetwarza-
nia, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szcze-
gólności chodzi o to, aby dane osobowe nie były udostępniane 
nieokreślonej liczbie osób fizycznych bez „interwencji osoby 
fizycznej” (np. aktywnego wyboru odpowiedniej opcji w mo-
mencie publikowania informacji). 
Z perspektywy obywateli to niezwykle istotna zmiana, prze-
nosząca odpowiedzialność za faktyczną ochronę ich interesów 
na profesjonalne podmioty (administratorów danych). Zasada 
domyślnej ochrony prywatności będzie miała znaczenie szcze-
gólnie dla tych użytkowników usług internetowych, którzy 
w relacji z administratorami danych pozostają bierni i nieświa-
domych swoich praw. W obecnym stanie prawnym takie osoby 
mogą łatwo paść ofiarą skomplikowanych i wymagających re-
gularnej aktywności ustawień prywatności (np. nieświadomie 
udostępniając prywatne zdjęcia czy posty w sposób, który czyni 
je widocznymi dla każdego użytkownika Internetu). 
Pełne wdrożenie zasady domyślnej ochrony prywatności musi 
oznaczać zmianę w sposobie działania tych portali społecznoś-
ciowych, które do tej pory ciężar faktycznej ochrony prywatno-
ści przerzucały na swoich użytkowników. W związku z potrzebą 
przełożenia tej zasady na realia usług internetowych otwiera się 
też pole do rozwoju dobrych praktyk przez wiodące firmy oraz 
izby zrzeszające usługodawców.   

Co osłabia standard ochrony danych 
osobowych z perspektywy obywateli?  
Pomimo politycznych deklaracji i od lat sygnalizowanej potrze-
by wzmocnienia obowiązującego standardu ochrony danych 
osobowych, w toku prac nad rozporządzeniem 2016/679 nie 
wszystkie luki prawne i słabe punkty dotychczas obowiązujące-
go prawa zostały naprawione. Ogólne rozporządzenie zawiera 
wiele klauzul generalnych, nieprecyzyjnych sformułowań lub 
wprost przewidzianych wyjątków, które szeroko zinterpretowa-
ne mogą podważyć podstawowe zasady ochrony danych osobo-
wych. Poniżej zostaną przedstawione przykłady takich niebez-
piecznych „pęknięć”. Na ten problem nakłada się stosunkowo 
duży zakres elastyczności, który w wielu obszarach rozporzą-
dzenie 2016/679 pozostawia państwom członkowskim. W tych 
przypadkach faktyczny poziom ochrony, jakiego będą doświad-

stąpić od realizacji obowiązku informacyjnego, jeśli udzielenie 
takich informacji „wymagałoby niewspółmiernie dużego wysił-
ku” lub pozyskiwanie danych jest „wyraźnie uregulowane pra-
wem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu pod-
lega administrator”. Te wyłączenia otwierają szerokie pole do 
interpretacji, wobec czego ciężar kontrolowania, czy admini-
stratorzy danych nie uchylają się od obowiązków informacyj-
nych, będzie spoczywał na rzecznikach ochrony danych oso-
bowych. 

3. Wzmocnione prawo wyrażenia 
sprzeciwu (m.in. w kontekście 
profilowania)
Artykuł  21 rozporządzenia 2016/679 wzmacnia prawo pod-
miotów danych do wyrażenia sprzeciwu, którego dotych-
czasowy zakres był ograniczony do przetwarzania danych 
w celach marketingowych i sytuacji, w których dane są prze-
kazywane podmiotowi trzeciemu. Zgodnie z nowymi przepi-
sami osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie 
będzie mogła wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej da-
nych osobowych w  oparciu o  prawnie uzasadniony inte-
res administratora lub na potrzeby zadania realizowanego 
przez administratora w interesie publicznym, w tym profi-
lowania na podstawie tych przepisów. 
Realnym ograniczeniem w  realizacji tego uprawnienia przez 
obywateli może się okazać interpretacja „przyczyn związanych 
ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą”, do których 
odwołuje się art. 21. W praktyce zakres i „dotkliwość” tego ogra-
niczenia możliwości skorzystania z prawa do wyrażenia sprze-
ciwu będą zależały od wykładni przyjętej przez sądy i rzeczni-
ków ochrony danych. Co istotne, rozporządzenie 2016/679 
nie przewiduje analogicznego ograniczenia dla sprzeciwu 
wyrażanego wobec przetwarzania danych w celach marke-
tingowych. To uprawnienie zachowało zatem bezwarunkowy 
charakter. 

4. Prawo do przenoszenia danych 
Rozporządzenie 2016/679 przyznaje osobie, której dane do-
tyczą, nowe uprawnienie w praktyce umożliwiające prze-
niesienie danych, które sama dostarczyła administratorowi, 
do innego serwisu. Zgodnie z art. 20 ma ona prawo otrzymać 
takie dane osobowe „w ustrukturyzowanym, powszechnie uży-
wanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego”, jak 
również przesłać je bez przeszkód innemu administratorowi. 
Uprawnienie wynikające z art. 20 nie dotyczy danych wygene-
rowanych przez administratora (np. metadanych). Na tym tle 
z pewnością może dojść do sporów interpretacyjnych wokół 
granicy między danymi „dostarczonymi” przez użytkownika 
a tymi, które zostały wygenerowane w toku korzystania z usłu-
gi (np. portalu społecznościowego). Kolejnym pojęciem, które 
będzie wymagało wypracowania spójnej interpretacji z udzia-
łem rzeczników ochrony danych, będzie zapewne „ustruktury-
zowany, powszechnie używany format”. 
Nie mniej jednak pojawienie się art. 20 należy uznać za bardzo 
pozytywną zmianę, umożliwiającą użytkownikom migrację 
między różnymi serwisami wraz z danymi, które sami udostęp-
niają administratorom. W kontekście dynamicznej konkuren-
cji na rynku usług internetowych to uprawnienie może się oka-
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Organizacje stojące na straży praw cyfrowych, w tym Fundacja 
Panoptykon, obawiają się, że przyjęta na gruncie rozporządze-
nia 2016/679 definicja zgody ugruntuje tego typu praktyki, za-
miast skutecznie narzucić usługodawcom obowiązek poszano-
wania autonomii informacyjnej obywateli. 

b) Przetwarzanie danych w innym celu, niż 
pierwotnie zakładany
Artykuł 6 ust. 4 rozporządzenie 2016/679 tworzy istotny wy-
łom w jednej z podstawowych zasad przetwarzania danych oso-
bowych, mianowicie zasadzie ograniczenia celem. Ten przepis 
dopuszcza możliwość zmiany celu przetwarzania danych, 
bez względu na przesłanki, w oparciu o które dane zostały 
pierwotnie zebrane i miały być przetwarzane. 
Osoba, której dane dotyczą, nie musi wyrazić zgody na taką 
operację, pod warunkiem, że sam administrator dokona 
oceny „zgodności z celem, w którym dane pierwotnie zo-
stały zebrane”. Przeprowadzając taką ocenę administrator po-
winien wziąć pod uwagę m.in. „wszelkie związki między cela-
mi, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego 
dalszego przetwarzania”. Rozporządzenie 2016/679 nie przewi-
duje jednak konieczności zgłaszania zmiany celu przetwarzania 
danych organowi ochrony danych osobowych, a więc w prak-
tyce oceny legalności takiego działania będzie dokonywać sam 
administrator. 

c) Przekazywanie danych przez 
przedsiębiorców na żądanie organów 
z państw trzecich
W ramach debaty wywołanej dokumentami i faktami ujawnio-
nymi przez Edwarda Snowdena (potwierdzającymi istnienie 
programów masowej inwigilacji, w ramach których amerykań-
scy przedsiębiorcy na masową skalę przekazywali służbom in-
formacje o swoich klientach) pojawiły się postulaty wprowa-
dzenia do prawa europejskiego odpowiednich gwarancji, które 
chroniłyby obywateli UE przed bezprawną inwigilacją ze strony 
państw trzecich. Taką funkcję, w intencji proponujących wpro-
wadzenie tego przepisu eurodeputowanych miał pełnić art. 48 
rozporządzenia 2016/679, czyli tzw. klauzula „anty-NSA”. 
Z perspektywy przedsiębiorców, którzy podlegają podwójnej 
jurysdykcji (np. europejskiej i amerykańskiej) od początku tej 
dyskusji nie ulegało wątpliwości, że nawet twardy zakaz prze-
kazywania danych bez jawnej i określonej odpowiednimi gwa-
rancjami umowy międzynarodowej na poziomie rozporządze-
nia 2016/679 niewiele da wobec obwarowanych poważnymi 
sankcjami nakazów udostępniania danych, wynikających z pra-
wa krajów trzecich. Wobec konfliktu norm prawnych i ugrun-
towanych praktyk udostępniania danych realną stawką, o którą 
toczyła się gra w pracach nad rozporządzeniem 2016/679, było 
zwiększenie przejrzystości takich transferów poprzez wprowa-
dzenie obowiązku zgłaszania faktu udostępnienia danych krajo-
wym organom ochrony danych. Niestety, ostatecznie ten właś-
nie obowiązek notyfikacji został z art. 48 wykreślony. W efekcie 
rozporządzenie 2016/679 nakłada na administratorów jedynie 
formalny obowiązek odmowy udostępnienia danych organom 
z  państw spoza UE, o  ile nie przewiduje tego (jakakolwiek, 
choćby niejawna!) umowa międzynarodowa.  

czać obywatele, będzie uzależniony od polityki przyjętej przez 
poszczególne państwa. Bez wątpienia przyjęcie w tych obsza-
rach różnorodnych rozwiązań osłabi także spodziewany efekt 
harmonizacji przepisów na poziomie samej UE. Przykłady ta-
kich rozwiązań zostaną poniżej krótko omówione.

1. Pęknięty standard ochrony danych 
osobowych – przykłady 

a) Zgoda na przetwarzanie danych nie 
musi być wyraźna 
Jedną z  najdłużej i  najgoręcej dyskutowanych kwestii w  pra-
cach nad rozporządzeniem 2016/679 była definicja i warun-
ki, jakie powinna spełniać zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych (będąca jedną z kilku podstaw przetwarzania danych). 
Ostatecznie przyjęty standard jest niższy niż dotychczas obo-
wiązujący m.in. w Polsce: rozporządzenie 2016/679 nie za-
wiera wymogu wyrażenia zgody w sposób wyraźny (expli-
cit). Pomimo, że motyw 32 rozporządzenia wyraźnie wyklucza 
stosowanie tzw. milczącej zgody, wydaje się, że nie wyklucza jej 
wyinterpretowania z innego zachowania (np. wejścia na stro-
nę internetową lub rozpoczęcia korzystania z usługi – por. mo-
tyw 32 i art. 4). Przyjęcie takiej definicji otwiera drogę do nad-
używania konstrukcji zgody i nie daje gwarancji poszanowania 
autonomii informacyjnej osób, których dane są przetwarzane. 
Administratorzy danych nie powinni sięgać po zgodę jako pod-
stawę przetwarzania danych, jeśli mają do dyspozycji inną kon-
strukcję prawną, a przetwarzanie danych nie jest w pełni dobro-
wolne (szczególnie, jeśli przetwarzanie danych jest uzasadnione 
przepisami prawa, treścią realizowanej umowy czy interesem 
samego podmiotu danych). W praktyce wiele przedsiębiorców 
wykorzystuje jednak nieprecyzyjnie napisane klauzule zgody, 
czasem wpisane w  niepodlegające negocjacjom regulaminy 
świadczenia usług, jako formalną podstawę przetwarzania da-
nych. Na rynku internetowym powszechną praktyką jest prze-
twarzanie danych osobowych w oparciu o  tzw. domniemaną 
zgodę (np. ze względu na sam fakt wejścia na stronę lub sko-
rzystania z usługi). 
Częste występowanie tych problemów potwierdza m.in. opub-
likowany w marcu tego roku raport Norwegian Consumer Co-
uncil pt. „Appfail”4. Według autorów raportu typowa „klauzula 
zgody” w kontekście przetwarzania danych osobowych w apli-
kacjach mobilnych odwołuje się do samego faktu zainstalowa-
nia aplikacji lub rozpoczęcia korzystania z usługi. Wcześniejsze 
badania prowadzone zarówno w Europie, jak i USA5 wykazały, 
że domniemanie zgody wynikające z zaakceptowania ogólnych 
warunków umowy czy podjęcia decyzji o skorzystaniu z usłu-
gi w  żaden sposób nie przekłada się na  rzeczywisty poziom 
świadomości użytkowników. Przede wszystkim w takiej sytu-
acji osoba, której dane dotyczą, nie dokonuje faktycznego wy-
boru co do zakresu, celów i sposobu przetwarzania jej danych. 

4  Por.  http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2016/03/
Appfail-Report-2016.pdf
5  Por.  np.  Big Brother Watch, Nine in  ten people haven’t read Google’s 
new privacy policy, dostępne na: http://www.bigbrotherwatch.org.uk/
home/2012/02/ten-people-havent-read-googles.html; R. Smithers, Terms 
and conditions: not reading the small print can mean big problems, „The 
Guardian”, dostępne na: http://www.guardian.co.uk/money/2011/
may/11/terms-conditions-small-print-big-problems
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Podsumowując, regulacja profilowania i automatycznego po-
dejmowania decyzji zawarta w rozporządzeniu 2016/679 wy-
daje się niebezpiecznie elastyczna i „nieszczelna”, szczególnie 
biorąc pod uwagę wszechobecność profilowania i coraz istot-
niejszy wpływ zautomatyzowanych procesów przetwarzania 
danych na sferę świadczenia usług, także publicznych. Z per-
spektywy ochrony praw człowieka odpowiedzialne uregulowa-
nie tej sfery wydaje się najpilniejszym problemem do rozwią-
zania na kolejne dziesięciolecia (w debacie publicznej czasem 
porównywanym do globalnego ocieplenia i  innych wyzwań 
w sferze ekologii). 

2. Niebezpieczny obszar „elastyczności” 
dla państw członkowskich 
Pomimo pierwotnego założenia pełnej harmonizacji reguł 
ochrony danych osobowych w ramach Unii Europejskiej, któ-
ra miała przynieść wymierne korzyści obywatelom i  firmom 
funkcjonującym ponad granicami państw członkowskich, roz-
porządzenie 2016/679 zawiera wiele przepisów i klauzul, któ-
re dopuszczają odmienne uregulowania na  poziomie państw 
członkowskich. Z  perspektywy obywateli szczególne zanie-
pokojenie budzą te obszary, w których reguły przyjęte przez 
poszczególne państwa członkowskie mogą osłabić lub wręcz 
podważyć podstawowe zasady ochrony danych osobowych. 
Eksperci współpracujący w ramach koalicji European Digital 
Rights zidentyfikowali wiele takich obszarów7. Poniżej zostaną 
krótko omówione wybrane przykłady. 

a) Przetwarzanie danych wrażliwych 
na potrzeby archiwalne (art. 9 ust. 2 
i art. 89 rozporządzenia 2016/679) 
Pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w art. 89 
rozporządzenia 2016/679 (m.in. pseudonimizacja danych), 
państwa członkowskie mogą autoryzować przetwarzanie da-
nych wrażliwych bez zgody osoby, której dane dotyczą, na po-
trzeby archiwalne lub badań naukowych, jeśli takie przetwarza-
nie jest uzasadnione interesem publicznym. Interes publiczny 
pozostaje, na gruncie rozporządzenia 2016/679, pojęciem nie-
zdefiniowanym, a zatem samo odwołanie do niego otwiera duże 
pole do interpretacji i przyjmowania odmiennych rozwiązań 
w różnych państwach członkowskich. 
Z perspektywy obywateli możliwość przetwarzania przez pań-
stwo danych np. o  ich wyznaniu czy poglądach politycznych 
stanowi poważne i  potencjalnie niebezpieczne ograniczenie 
prawa do prywatności. Co więcej, na gruncie rozporządzenia 
2016/679 pojawia się ryzyko, że po możliwość przetwarza-
nia danych wrażliwych bez zgody osoby, której dane dotyczą, 
na potrzeby badań naukowych będą sięgały także prywatne in-
stytucje badawcze lub firmy, argumentując to realizacją intere-
su publicznego (np. w ramach współpracy z instytucjami pub-
licznymi). 

7  European Digital Rights, Proceed with caution. Flexibilities in  then 
General Data Protection Regulation, raport opracowany przez prof. Douwe 
Korff, dostępny na: https://edri.org/analysis-flexibilities-gdpr/ 

d) Profilowanie i automatyczne 
podejmowanie decyzji 
Innym gorącym frontem w  pracach nad rozporządzeniem 
2016/679 było uregulowanie zasad dopuszczalności profilo-
wania (tj.  zautomatyzowanego przetwarzania danych osobo-
wych, które pozwala ocenić lub przewidzieć charakterystyczne 
cechy lub sposób zachowania danej osoby) oraz podejmowania 
wiążących (lub „w podobny sposób mających istotny wpływ 
na osoby, których dane dotyczą”) decyzji w oparciu o automa-
tyczne przetwarzanie danych (w tym profilowanie). Poszcze-
gólne grupy polityczne i państwa członkowskie proponowały 
skrajne rozwiązania – od dopuszczalności samego profilowania 
jedynie w ściśle określonych sytuacjach, po przyjęcie, że profi-
lowanie nie różni się od każdej innej operacji na danych. 
W efekcie wypracowanego kompromisu powstała regulacja, 
która definiuje profilowanie jako szczególny (tj.  związany 
ze  specyficznymi ryzykami) rodzaj przetwarzania danych 
i  wiąże z  nim specyficzne obowiązki informacyjne, ale 
ogranicza możliwość takiego przetwarzania danych jedynie 
w przypadku danych wrażliwych. Rozporządzenie 2016/679 
zawiera również formalny zakaz podejmowania wiążących 
decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie 
danych, tj. bez ludzkiej interwencji (w tym profilowanie), ale 
również od tej zasady przewiduje szerokie wyjątki, m.in. jeśli 
decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy lub 
osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (por. art. 22 
rozporządzenia 2016/679). 
Można mieć wątpliwość, czy wobec ograniczonej przejrzysto-
ści i obiektywnego skomplikowania procesów automatycznego 
przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, jest w stanie 
w świadomy sposób wyrazić zgodę na podleganie decyzji pod-
jętej w oparciu o taki proces. Co więcej, w porównaniu z pra-
wem dotychczas obowiązującym m.in. w Polsce (por. art. 26a 
ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych6), rozpo-
rządzenie 2016/679 nie przyznaje osobie, która została podda-
na automatycznemu rozstrzygnięciu, jasno określonych upraw-
nień (np. prawa uzyskania informacji o przesłankach podjęcia 
takiego rozstrzygnięcia). Artykuł 22 rozporządzenia 2016/679 
pozostawia w tym zakresie dużo swobody samemu admini-
stratorowi, który powinien wdrożyć „właściwe środki ochrony 
praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, któ-
rej dane dotyczą, a co najmniej prawo do uzyskania interwencji 
ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stano-
wiska i do zakwestionowania tej decyzji”. 
Brak jasno określonych gwarancji ochrony praw podmio-
tów danych może być szczególnie dotkliwy w  przypadku 
profilowania opartego o  dane wrażliwe. Rozporządzenie 
2016/679 dopuszcza takie przetwarzanie danych wrażliwych, 
o  ile tylko administrator zapewni „właściwe środki ochrony” 
(bliżej ich nie definiując). Z perspektywy obywateli sama do-
puszczalność profilowania i  automatycznego podejmowania 
decyzji na podstawie np. danych o pochodzeniu etnicznym czy 
orientacji seksualnej stwarza realne ryzyko dyskryminacji i na-
ruszenia praw podstawowych. Z  tego względu brak konkret-
nych, skutecznie chroniących podmioty danych przed takim 
ryzykiem, gwarancji na gruncie rozporządzenia 2016/679 jest 
bardzo problematyczny. 

6  T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922.
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The reform of the European personal data protection law from the viewpoint of citizens’ rights – more or less protection? 
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niających ograniczenie praw obywateli na gruncie rozporządze-
nia 2016/679. Co więcej, art. 23 nie zastrzega, że z ograniczenia 
praw podmiotów danych motywowanego interesem publicz-
nym będą mogły skorzystać tylko organy publiczne. Nie moż-
na zatem wykluczyć, że na podstawie tego przepisu pojawią się 
krajowe regulacje pozwalające także podmiotom komercyjnym 
na przetwarzanie danych bez poszanowania praw osób, których 
dane dotyczą (np. w sektorze bankowym czy na potrzeby walki 
z rozmaitymi nadużyciami).

d) Przekazywanie danych do krajów 
trzecich w oparciu o „odpowiednie 
zabezpieczenia” (art. 46 rozporządzenia 
2016/679)

Pomimo gorącej dyskusji wokół programu Safe Harbor i wyso-
kiego miejsca problematyki przekazywania danych do krajów 
trzecich we wspólnej agendzie UE, rozporządzenie 2016/679 
nadal przewiduje wiele wyjątków od podstawowej zasady, zgod-
nie z którą kraj, do którego dane są przekazywane, powinien 
gwarantować adekwatny poziom ochrony. Jeden z potencjalnie 
niebezpiecznych wyłomów w tej zasadzie otwiera art. 46 rozpo-
rządzenia 2016/679. Przewiduje on możliwość przekazywania 
danych na podstawie tzw. odpowiednich zabezpieczeń, które 
mogą przybrać m.in. formę „prawnie wiążącego i egzekwowal-
nego instrumentu między organami lub podmiotami publicz-
nymi”. 
Przyjęcie i wykorzystywanie prawnie wiążących instrumentów, 
jako podstawy przekazywania danych poza Unię Europejską, 
nie wymaga zatwierdzenia przez rzeczników ochrony danych 
osobowych i zasadniczo pozostaje w gestii politycznych orga-
nów władzy. Pojawia się zatem ryzyko, że konkretne państwo 
członkowskie np. ze względu na istotne relacje handlowe czy 
inny interes polityczny, usankcjonuje przekazywanie danych 
osobowych obywateli do kraju, który nie gwarantuje im ade-
kwatnego poziomu ochrony. Z drugiej strony, ten mechanizm 
otwiera krajom spoza UE pole do politycznych rozgrywek i wy-
wierania presji na poszczególne państwa członkowskie, a tym 
samym omijania negocjacji z Komisją Europejską w celu uzy-
skania decyzji potwierdzającej adekwatność standardu ochrony 
danych osobowych.  

b) Wiążące decyzje podejmowane 
w oparciu o w pełni automatyczne 
przetwarzanie danych (art. 22 ust. 2) 
Na gruncie omówionej powyżej regulacji prawnej dotyczącej 
profilowania i automatycznego podejmowania decyzji (art. 22), 
państwa członkowskie mogą przyjąć w prawie krajowym pod-
stawy do podejmowania (nie tylko przez organy publiczne!) 
prawnie wiążących lub wywołujących podobne skutki decyzji 
w oparciu o w pełni automatyczne przetwarzanie danych. Co 
więcej, w takim przypadku rozporządzenie 2016/679 nie prze-
widuje obowiązku zapewnienia dodatkowych gwarancji ochro-
ny praw osób, których dane dotyczą. 
Możliwość profilowania i podejmowania na tej podstawie wią-
żących decyzji zapewne zostanie przewidziana w prawie ban-
kowym czy prawie ubezpieczeniowym (np. na potrzeby oceny 
ryzyka). Państwa członkowskie mogą jednak pójść o wiele da-
lej i dopuścić profilowanie bez zgody osoby, której to dotyczy, 
w obszarze ubezpieczeń społecznych, promocji zatrudnienia, 
usług medycznych czy zapobiegania nadużyciom podatkowym. 
Przy założeniu braku szczególnych gwarancji chroniących pra-
wa obywateli (podmiotów danych), takie praktyki mogą prowa-
dzić do dyskryminacji i naruszenia praw podstawowych. 

c) „Ograniczenia” w stosowaniu 
rozporządzenia 2016/679 
na gruncie art. 23 
Najpoważniejszym wyłomem w procesie tworzenia spójnego, 
wysokiego standardu ochrony danych osobowych w ramach UE 
jest art. 23 rozporządzenia 2016/679, który pozwala państwom 
członkowskim na  przyjęcie przepisów ograniczających prze-
widziane w rozporządzaniu prawa podmiotów danych, jeśli – 
zdaniem danego państwa – takie ograniczenie jest niezbędne 
w celu realizacji interesu publicznego tego państwa lub całej UE. 
Wśród przykładowych względów, które mogą stanowić interes 
publiczny, art. 23 wymienia zapobieganie naruszeniom zasad 
etyki w zawodach regulowanych, funkcje kontrolne związane 
ze sprawowaniem (nawet sporadycznie) władzy publicznej czy 
ważny interes gospodarczy państwa członkowskiego. 
Przywołane powyżej przykłady pokazują, jak szerokie (i poten-
cjalnie dyskusyjne) jest spektrum politycznych celów uzasad-


