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Michał Kluska

Rozdział I. Droga do ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych

1. Wprowadzenie
Okoliczności wypracowania nowych ram prawnych dla ochrony danych osobowych nie
były ani łatwe, ani szybkie. Całość procesu przygotowywania nowych przepisów poprze-
dzono konsultacjami publicznymi, które były prowadzone już w 2009 r. Celem i zamie-
rzeniem Komisji Europejskiej, która te konsultacje przeprowadziła, było zbadanie, jakie
są potrzeby w zakresie uregulowania zasad ochrony danych osobowych, a także prze-
konanie się, czy aby na pewno dotychczas obowiązujące przepisy nie są wystarczające.
Efektem prowadzonych konsultacji był Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Ca-
łościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”1 dato-
wany na 4.11.2010 r.

Przez kolejne dwa lata trwały konsultacje i przygotowywanie pierwszego projektu roz-
porządzenia, które zaowocowały przedstawieniem przez Komisję Europejską w stycz-
niu 2012 r. gotowej propozycji zmian. Wnioskiem z prac Komisji Europejskiej było rów-
nież pokazanie potrzeby przygotowania aktu prawnego rangi rozporządzenia unijnego
(zamiast dotychczasowej dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych – dyrektywy
95/46/WE) oraz aktu prawnego rangi dyrektywy dotyczącej ochrony danych osobowych
do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich
sprawie i ich ścigania oraz powiązanych postępowań sądowych (dyrektywa 2016/680).

Komisja Europejska postawiła sobie za główny cel nowej regulacji – zwiększenie praw
osób fizycznych (podmiotów danych). Ponadto oczekiwanym efektem rozporządzenia

1  Zob. http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_pl.pdf
[dostęp 29.6.2017].
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jest wzmocnienie rynku wewnętrznego UE, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
danych we wszystkich obszarach, zapewnienie właściwego egzekwowania przepisów
oraz wprowadzenie ogólnoświatowych norm ochrony danych osobowych.

Po ponad czterech latach intensywnych prac rozporządzenie zostało uchwalone przez
Parlament Europejski 14.4.2016 r. Następnie 4.5.2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE
opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych
osobowych2.

Powyższe oznacza, że z dniem 4.5.2016 r. przepisy nowego rozporządzenia są już obo-
wiązujące. Natomiast nie są jeszcze stosowane. Administratorzy danych osobowych
(niezależnie od profilu, branży, sektora) „otrzymali” od ustawodawcy unijnego okres
dwóch lat na dostosowanie swoich „organizmów” do nowych wymogów prawnych.
Próba dostosowania się do nowych regulacji jest niezależna od tego, czy i jakie rozwią-
zania wewnętrzne powstaną. Przez rozwiązania wewnętrzne należy rozumieć polską
OchrDanychU, a także przepisy nowelizujące bardzo wiele aktów prawnych, jak cho-
ciażby PrBank czy PrTelekom.

Sam wpływ RODO na działalność administratorów i procesorów można podsumować
tak, że rozporządzenie:

1) ujednolica prawo;
2) działa bezpośrednio i natychmiastowo, stając się w momencie wejścia w życie czę-

ścią prawa krajowego;
3) ustanawia prawo powszechnie obowiązujące;
4) transpozycja rozporządzeń nie jest, co do zasady, dopuszczalna/wymagalna;
5) pozostawia pewien zakres swobody dla państw UE (np. treść art. 88 ust. 1 RODO, że

państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach
zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wol-
ności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku
z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę,
w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbio-
rowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności
w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy
lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i ko-
rzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia
stosunku pracy).

W dniu 28.3.2017 r. ministerstwo cyfryzacji opublikowało pierwszy projekt nowej
ustawy o ochronie danych osobowych3. Propozycje rozwiązań prawnych zawartych
w tym projekcie mają charakter wstępny, lecz już teraz wiadomo, że będą one skoncen-
trowane wokół zagadnienia akredytacji i certyfikacji, postępowań kontrolnych i samego
postępowania przed organem nadzoru, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych.

2  Cały proces wraz z dokumentami źródłowymi na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/HIS/?
uri=COM:2012:0011:FIN [dostęp 29.6.2017 r.].
3  Zob. https://mc.gov.pl/files/projekt_ustawy_o_ochronie_danych_osobowych_28.03.2017.pdf [dostęp
29.6.2017 r.].
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Niezależnie od rozwiązań „krajowych” administratorzy i podmioty przetwarzające dane
osobowe i tak zobligowani są do respektowania i stosowania postanowień RODO.

Na poziomie hierarchii źródeł prawa pozycja RODO jest nadrzędna względem rozwiązań
krajowych.

Schemat 1. Hierarchia źródeł prawa w zakresie ochrony danych osobowych

2. Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO
Jednym z istotnych założeń RODO było ujednolicenie rozwiązań prawnych w zakresie
ochrony danych osobowych w całej UE. Temu służy sam instrument w postaci rozporzą-
dzenia, a nie dyrektywy (która wymaga implementacji).

Rozporządzenie unijne, jako akt prawa stosowany wprost i bezpośrednio, oznacza ni
mniej, ni więcej to, że na jego podstawie mogą być podejmowane bezpośrednio rozstrzy-
gnięcia, a także że nie wymaga ono uchwalenia przepisów transponujących założenia
rozporządzenia.

Jedynie w sytuacji, w której ustawodawca w samym rozporządzeniu dopuścił taką moż-
liwość, to w tych elementach państwa członkowskie mają możliwość manewru. W przy-
padku RODO jest co najmniej kilkanaście przepisów, które mogą zostać doprecyzo-
wane/odmiennie uregulowane przez poszczególne porządki prawne państw członkow-
skich. Wystarczy tutaj wymienić m.in. art. 8 RODO dotyczący dzieci i granicy wieku, który
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mówi, że państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wie-
kową (w RODO 16 lat), która musi wynosić co najmniej 13 lat. We wspomnianym wyżej
projekcie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych zaproponowano właśnie obni-
żenie granicy tego wieku do lat 13.

Przykład

Inne przepisy RODO dające możliwość odmiennego uregulowania w prawie państw członkowskich
to np.:

1) art. 6 – zgodność przetwarzania danych zgodnie z prawem,
2) art. 9 – przetwarzanie szczególnych danych kategorii danych osobowych,
3) art. 26 – współadministratorzy,
4) art. 28 – podmiot przetwarzający.

3. Zmiany wprowadzone przez RODO
Zakres i skala zmian wprowadzonych do europejskiego porządku prawnego jest tak duża,
że częściej o RODO mówi się jako o rewolucji niż ewolucji. W dalszej części niniejszego
rozdziału omówiono wybrane zmiany, które z perspektywy działalności administratorów
oraz procesów mogą mieć największe znaczenie praktyczne.

3.1. Nowe definicje

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza do porządku prawnego 20 no-
wych definicji związanych z ochroną danych osobowych. Warto przed pracą z tekstem
rozporządzenia kilkakrotnie przeczytać wszystkie definicje – a w szczególności te zupeł-
nie nowe (art. 4 RODO):

1) ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych
w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwa-
rzania zostało rozwinięte w art. 18 RODO;

2) profilowanie – dotyczy zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobo-
wych, w szczególności analizy sytuacji ekonomicznej czy stanu zdrowia, ale także
przemieszczania się. Kwestie profilowania zostały rozwinięte w art. 22 RODO,
w którym jest mowa o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidual-
nych przypadkach, w tym o profilowaniu;

3) pseudonimizacja – jest to taki sposób przetworzenia danych osobowych, by nie
można było ich połączyć z konkretną osobą, bez użycia dodatkowych informacji;

4) podmiot przetwarzający – dotychczasowy procesor – osoba fizyczna lub prawna,
organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imie-
niu administratora;

5) strona trzecia – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny
podmiot mogący przetwarzać dane osobowe z upoważnienia administratora;

6) naruszenie ochrony danych osobowych – jest to element bezpieczeństwa danych
osobowych skutkujący m.in. zniszczeniem lub ujawnieniem danych osobowych.
Pojęcie to zostało rozwinięte w art. 33 RODO;
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7) dane genetyczne – dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech ge-
netycznych osoby fizycznej;

8) dane biometryczne – dane osobowe, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktylo-
skopijne (np. odcisk palca);

9) dane dotyczące zdrowia – dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej;

10) główna jednostka organizacyjna – najczęściej centrala administracyjna danej orga-
nizacji;

11) przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna wyznaczona do reprezentowania
administratora operującego spoza EOG;

12) przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą;
13) grupa przedsiębiorstw – przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębior-

stwa przez nie kontrolowane;
14) wiążące reguły korporacyjne – polityki ochrony danych osobowych przyjęte przez

organizację. Szersze informacje dot. wymogów i procedury związanej z regułami
znajdują się w art. 47 RODO;

15) organ nadzorczy – niezależny organ powołany w państwie, właściwy dla spraw
z zakresu ochrony danych osobowych;

16) organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy – m.in. organ nadzorczy, do którego
wniesiono skargę;

17) transgraniczne przetwarzanie – oznacza takie przetwarzanie danych osobowych,
które odbywa się w więcej niż jednym państwie członkowskim;

18) mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw – oznacza sprzeciw wobec
projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia RODO lub czy plano-
wane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne
z RODO;

19) usługa społeczeństwa informacyjnego – usługi świadczone drogą elektroniczną,
np. usługa poczty elektronicznej;

20) organizacja międzynarodowa – oznacza organizację i organy jej podlegające dzia-
łające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powo-
łany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie ta-
kiej umowy.

3.2. Już nie ABI, ale IOD

Według oficjalnego rejestru ABI, prowadzonego przez GIODO, w Polsce zgłoszonych zo-
stało ponad 24 tysięcy osób wykonujących funkcję ABI na podstawie aktualnie obowią-
zującej OchrDanychU4.

Pod regulacją RODO administrator bezpieczeństwa informacji zostanie zastąpiony przez
inspektora ochrony danych (DPO, data protection officer).

4  Stan na czerwiec 2017 r.
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Podobnie jak w regulacji OchrDanychU powołanie IOD nie jest obligatoryjne. Zostały
przewidziane w RODO trzy przypadki, kiedy ADO lub podmiot przetwarzający dane oso-
bowe powinny wyznaczyć IOD (art. 37 RODO):

1) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakre-
sie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

2) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na ope-
racjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wyma-
gają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą,
na dużą skalę lub

3) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na prze-
twarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Grupa Robocza art. 29 przyjęła w grudniu 2016 r. wytyczne dotyczące IOD5. Dokument
ten pomaga zrozumieć tak nieostre pojęcia użyte w przepisie art. 37 RODO, jak np. „duża
skala” czy „główna działalność”.

Co do wymogów stawianych przyszłym IOD samo RODO jest lakoniczne (art. 37 ust. 5
RODO). Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie:

1) kwalifikacji zawodowych;
2) wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz
3) umiejętności wypełnienia zadań.

Inspektor ochrony danych może (art. 37 ust. 6 RODO):
1) być członkiem personelu administratora (podlega najwyższemu kierownictwu);
2) wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (outsourcing).

3.3. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Jedną z nowości jest również obowiązek notyfikacji w zakresie naruszenia ochrony da-
nych osobowych przez administratorów danych osobowych. Rozwiązanie to jest znane
w polskim porządku prawnym, albowiem taki obowiązek spoczywa już w tej chwili
na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych (art. 174a PrTelekom).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza definicję naruszenia ochrony da-
nych osobowych, rozumiejąc pod tym pojęciem naruszenie bezpieczeństwa prowadzące
do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych prze-
syłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 RODO).

Istotne są przy tym elemencie terminy. Notyfikacja do organu nadzoru powinna zostać
dokonana niezwłocznie, nie później niż 72 godziny od stwierdzenia naruszenia. Notyfi-
kacja osób, których naruszenie może dotyczyć, powinna być zrealizowana bez zbędnej
zwłoki. Nie każde naruszenie wymagać będzie jednak zgłoszenia, tylko takie, które może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (motyw 91
RODO).

5  Zob. http://www.giodo.gov.pl/1520282/id_art/9741/j/pl.
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Schemat 2. Schemat postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

3.4. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 35 RODO, jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem
nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym praw-
dopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

Ponieważ jest to również nowy element sprawiający wiele trudności w praktycznym za-
stosowaniu, znów Grupa Robocza art. 29 opublikowała 4.4.2017 r.6 praktyczne wytyczne
pomagające zrozumieć i zastosować prawidłowo ten wymóg.

3.5. Prywatność na etapie projektu privacy by design
i ustawienia domyślne privacy by default

Obie wyżej wskazane zasady (uregulowane w art. 25 RODO) wymuszają na administra-
torze danych osobowych wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyj-
nych zapewniających skuteczną realizację zasad ochrony danych osobowych – m.in. mi-
nimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych. Tytułem przykładu RODO wska-

6  Zob. http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137 [dostęp 29.6.2017 r.].
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zuje pseudonimizację jako element uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie
projektowania.

Domyślna ochrona danych osobowych natomiast sprowadza się do tego, że administra-
tor stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie były wyłącznie
przetwarzane te dane osobowe, które są niezbędne dla założonego celu ich przetwarza-
nia. Zarówno ograniczony zakres (minimalizacja zakresu), jak i ograniczony czas prze-
twarzania danych osobowych mają przyczynić się do podniesienia ich ochrony.

Biorąc pod uwagę wyrażoną w RODO zasadę rozliczalności – przestrzeganie obu zasad
i ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na administratorze.

3.6. Administracyjne kary pieniężne

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza do porządku prawnego wszyst-
kich państw członkowskich możliwość nakładania przez organ nadzoru administracyj-
nych kar pieniężnych.

W rozporządzeniu przyjęto dwa pułapy kar:
1) 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub do

10 000 000 euro (i dotyczy np. zgłaszania GIODO i osobie, której dane dotyczą,
przypadków naruszenia) (art. 83 ust. 4);

2) 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub do
20 000 000 euro (i dotyczy np. realizacji prawa do bycia zapomnianym) (art. 83
ust. 5).

Zgodnie z projektowanym w Polsce postępowaniem skargi na ewentualne decyzje organu
nadzoru będą wnoszone do sądu administracyjnego.

Co istotne, na etapie wymierzenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej organ nad-
zoru zwraca, zgodnie z RODO, uwagę m.in. na (art. 83 RODO):

1) charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu
lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane doty-
czą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;

2) umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;
3) działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zmini-

malizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą;
4) wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu

przetwarzającego;
5) stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz zła-

godzenia jego ewentualnych negatywnych skutków;
6) stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mecha-

nizmów certyfikacji.

Ważne

Na marginesie trzeba jeszcze wskazać, że zgodnie z RODO każda osoba, która poniosła szkodę ma-
jątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać
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od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. Taka od-
powiedzialność jest niezależna od sankcji karnych czy administracyjnych kar pieniężnych.

Niezależnie od kwestii administracyjnych kar pieniężnych oraz odpowiedzialności cywil-
nej, zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami przedstawicieli ministerstwa cyfryzacji,
w końcowym projekcie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają zostać prze-
widziane również przepisy kreujące odpowiedzialność karną.

Kwestie odpowiedzialności administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe
graficznie można przedstawić następująco.

Schemat 3. Schemat sankcji na podstawie RODO

3.7. „Prawo do bycia zapomnianym”

Artykuł 17 RODO jest chyba jednym z najczęściej komentowanych i opracowywanych.
Założenie ustawodawcy unijnego było takie, aby administrator był obowiązany usunąć
dane, w szczególności, jeżeli:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej prze-
twarzania;

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania.
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Dodatkowym wymogiem prawa jest obowiązek poinformowania innych administrato-
rów danych o żądaniu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do bycia zapomnianym nie ma jednak charakteru absolutnego. Zostały w prawie
przewidziane sytuacje, w których dane nie ulegają usunięciu – wymogi prawa (np. prawo
podatkowe), prawo do wolności wypowiedzi, interes publiczny, zdrowie publiczne, cele
archiwalne, statystyczne, historyczne, dochodzenie roszczeń.

3.8. Prawo do przenoszenia danych (data portability)

Prawo do przenoszenia danych to kolejne narzędzie wprowadzone przepisami RODO
(art. 20 RODO).

Stanowi ono istotne wyzwanie organizacyjne i techniczne. Wraz z datą 25.5.2018 r.
każda osoba będzie mogła zgłosić się do ADO i poprosić o przesłanie jej w ustrukturyzo-
wanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego da-
nych osobowych ją dotyczących.

Każdy będzie miał też prawo przesłać tak pozyskane dane osobowe innemu administrato-
rowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono je pierwotnie (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/umowy, a dodatkowo w sposób zautoma-
tyzowany).

W zakresie data portability wytyczne w dniu 13.12.2016 r. opublikowała Grupa Robocza
art. 297.

3.9. Kodeksy postępowania i certyfikacja

Oba wskazane powyżej instrumenty (kodeksy postępowania i certyfikacja), wprowa-
dzone do RODO, z perspektywy administratora i podmiotu przetwarzającego są niezwy-
kle interesujące.

Zgodnie z art. 40 RODO zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone katego-
rie administratorów lub podmioty przetwarzające mogą opracowywać lub zmieniać ko-
deksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie RODO.
Kodeksy takie tworzone są w procedurze określonej RODO (podlegają zatwierdzeniu
przez organ nadzoru).

Natomiast certyfikacja częściowo została uregulowana w RODO, a częściowo w projek-
cie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Aby jednak ten element zastosować
w praktyce, w pierwszej kolejności podmioty przyznające certyfikaty będą musiały zostać
akredytowane przez organ nadzoru.

Zarówno certyfikaty, jak i kodeksy postępowania są przydatne w kontekście np. wymogu
zastosowania się do obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organi-
zacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Administrator może więc poprzez stosowanie za-

7 Zob. http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9718 [dostęp 30.6.2017 r.].
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twierdzonego kodeksu postępowania próbować wykazać, że w obszarze bezpieczeństwa
danych osobowych jest zgodny z przepisami RODO.

Oba ww. rozwiązania powinny być również brane pod uwagę przez organ nadzoru przy
nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych.

3.10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych

Przepisy RODO zostały istotnie rozbudowane (w relacji do aktualnie obowiązujących
norm prawnych) w zakresie zasad i okoliczności przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Generalną zasadą jest, że jakiekol-
wiek przekazanie danych możliwe jest dopiero w momencie, w którym administrator
i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone RODO.

Generalnie na podstawie RODO przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
może przybrać formę:

1) przekazywania na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
(art. 45 RODO);

2) przekazywania z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO);
3) na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (art. 47 RODO).

Poza tymi trzema formami przepisy dopuszczają jeszcze (w art. 49 RODO) możliwość
przekazania danych w szczególnych sytuacjach określonych przepisem.

3.11. Klauzule informacyjne

Już proste zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów oraz wymogów RODO po-
kazuje, że nawet w tym obszarze wypełnienie przepisów rozporządzenia może być istot-
nie trudne. Gdy porównać obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskiwania danych oso-
bowych od osoby, której dane dotyczą, zestawienie przedstawia się następująco (zob. ta-
bela 1).

Tabela 1. Porównanie zakresu obowiązku informacyjnego według OchrDanychU i RODO

Aktualnie obowiązujące przepisy OchrDanychU Rozporządzenie RODO

1) adres siedziby ADO i pełna nazwa
2) cel zbierania danych oraz przewidywani odbiorcy
lub kategorie odbiorców danych
3) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych

1) tożsamość ADO i dane kontaktowe + ewentualnie
przedstawiciela
2) dane kontaktowe IOD – jeżeli powołany
3) cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
4) prawnie uzasadniony interes/-sy
5) informacje o odbiorcach danych osobowych lub
o kategoriach odbiorców
6) informacje o zamiarze przekazania danych osobo-
wych do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-
rodowej
7) okres przechowywania danych
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Aktualnie obowiązujące przepisy OchrDanychU Rozporządzenie RODO

8) informacje o prawach podmiotu (dostęp do da-
nych, ich przenoszenie, sprzeciw, sprostowanie, usu-
nięcie etc.)
9) informacje o prawie do cofnięcia zgody
10) informacje o prawie do wniesienia skargi do or-
ganu nadzorczego
11) informacja, czy podanie danych to wymóg usta-
wowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy oraz
konsekwencje niepodania danych
12) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu (zasady podejmowania,
znaczenia i konsekwencje)

Problemy praktyczne i pytania, jakie już teraz powstają na gruncie zestawienia obu
ww. regulacji, sprowadzają się m.in. do określenia długości okresu przetwarzania da-
nych, a także potrzeby (lub jej braku) umieszczania w klauzuli informacyjnej podmio-
tów, którym administrator powierzył dane osobowe do przetwarzania. Trwają również
analizy i rozważania dotyczące tego, czy do aktualnie przetwarzanych baz danych oso-
bowych trzeba, niejako ponownie, spełnić obowiązek informacyjny, a jeżeli tak, to w ja-
kiej formie.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  1 7 4 a  P r T e l e k o m,
•  a r t.  8,  2 5,  a r t.   3 4  u s t.   2,  a r t.   1 7,  2 0,  3 5,  3 7,  4 0,  4 5 – 4 7,  4 9,

 a r t.   8 8  u s t.   1,  m o t y w  9 1  R O D O.
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Grzegorz Wanio, Szymon Tyniec

Rozdział II. Pozycja i odpowiedzialność
Inspektora Ochrony Danych w kontekście
stosunku prawnego łączącego
go z administratorem danych osobowych
lub podmiotem przetwarzającym

1. Odpowiedzialność IOD w przypadku nałożenia
na administratora lub podmiot przetwarzający
administracyjnej kary pieniężnej – uwagi ogólne
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza nową, nieznaną systemowi
ochrony danych osobowych obowiązującemu dotychczas, instytucję kar umownych,
które mogą być nakładane na administratora lub podmiot przetwarzający w przypadku
naruszenia przez nich obowiązków wynikających z RODO. Dla administratorów danych
osobowych i podmiotów przetwarzających oznacza to, że konsekwencje związane m.in.
z nieprawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, niewypełnianiem obowiązków
informacyjnych względem osób, których dane dotyczą, oraz pozyskiwaniem i przetwa-
rzaniem danych bez ważnej podstawy będą znacznie poważniejsze w porównaniu z kon-
sekwencjami, z jakimi wiążą się takie uchybienia w obecnym stanie prawnym.

Ustawodawca unijny, m.in. w celu zwiększenia ochrony przetwarzanych przez admini-
stratorów i podmioty przetwarzające danych osobowych, a także mając na uwadze po-
ziom skomplikowania przedmiotowej tematyki, zdecydował się na wprowadzenie obo-
wiązku wyznaczania przez administratorów i podmioty przetwarzające, IOD. Zdaniem
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ustawodawcy: „(...) w monitorowaniu wewnętrznego przestrzegania niniejszego roz-
porządzenia administrator lub podmiot przetwarzający powinni być wspomagani przez
osobę dysponującą wiedzą fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony da-
nych” (motyw 97 preambuły RODO).

Zaznaczyć należy, że nie wszystkie podmioty zobligowane są do powoływania IOD.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza enumeratywne wyliczenie prze-
słanek, których zaistnienie generuje obowiązek wyznaczenia przez administratora lub
podmiot przetwarzający IOD. Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO administrator i podmiot
przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

1) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakre-
sie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

2) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na ope-
racjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wyma-
gają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą,
na dużą skalę lub

3) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na prze-
twarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazu-
jących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

Nie podejmując się głębszej analizy przytoczonego wyżej przepisu, wskazać należy w tym
miejscu jedynie, że w praktyce precyzyjne określenie, czy dany podmiot jest zobligo-
wany do wyznaczenia IOD, czy może to zrobić fakultatywnie, będzie utrudnione z uwagi
na użycie przez ustawodawcę sformułowań niemających swoich definicji legalnych,
tj. np. „podmiot publiczny”, „duża skala”, „główna działalność”. Co prawda Grupa Robo-
cza art. 29 publikuje wytyczne, w których przepisy RODO poddawane są interpretacji,
jednak po pierwsze, wytyczne te nie stanowią źródła prawa, a po drugie, często są one
syntetyczne i zdawkowe, a więc nie opisują danego zagadnienia w sposób kompleksowy.

Grupa Robocza art. 29 stoi na stanowisku, że pojęcie „podmiot publiczny” powinno zo-
stać zdefiniowane w przepisach krajowych1. Zgodnie z tym poglądem każde państwo
członkowskie uprawnione byłoby do wprowadzenia autonomicznych regulacji odnoszą-
cych się do kwalifikacji danego podmiotu jako „podmiotu publicznego” w rozumieniu
RODO. Na marginesie niniejszych rozważań wskazać należy, że brak jednolitej definicji
„podmiot publiczny” oraz dopuszczenie do sytuacji, w której każde państwo członkow-
skie może samodzielnie kształtować regulacje w tym zakresie, prowadzić będzie do ni-
czym nieuzasadnionych rozbieżności w identyfikowaniu podmiotów, które są zobligo-
wane do wyznaczenia IOD, w różnych porządkach prawnych państw członkowskich.

„Główną działalnością” administratora zgodnie z motywem 97 RODO jest taka działal-
ność administratora, która „oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności”. W prak-
tyce z pewnością pojawi się wiele trudności interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji
przetwarzania danych przez administratora, jako jego „głównej działalności”. Grupa Ro-
bocza art. 29 wskazuje w swoich wytycznych, że „»głównej działalności« nie należy in-

1  Wytyczne dotyczące inspektorów danych, przyjęte 13.12.2016 r. (http://www.giodo.gov.pl/1520282/j/pl,
dostęp 5.7.2017 r.)
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terpretować w sposób wyłączający działalność w zakresie przetwarzania danych niero-
zerwalnie związaną z działalnością główną. Dla przykładu działalnością główną szpitali
będzie zapewnianie opieki medycznej. Natomiast prowadzenie efektywnej opieki me-
dycznej nie byłoby możliwe bez przetwarzania danych medycznych, jak np. historia cho-
roby pacjenta. W związku z tym działalność polegająca na przetwarzaniu historii choroby
pacjenta również powinna zostać zakwalifikowana jako działalność główna”2.

W związku z powyższym, uprawniony wydaje się wniosek, że przytłaczająca większość
przedsiębiorców, w szczególności tych wykorzystujących w działalności nowoczesne
technologie, zakwalifikowana zostanie jako administratorzy, których działalność sta-
nowi „główną działalność” w zakresie przetwarzania danych w rozumieniu RODO.

Kolejnym pojęciem, którego interpretacja z pewnością budzić będzie wiele kontrowersji,
jest „duża skala” przetwarzania danych. Grupa Robocza art. 29 wskazuje, że przy okre-
ślaniu, czy przetwarzanie danych prowadzone jest na dużą skalę, powinno się wziąć pod
uwagę następujące czynniki:

1) liczbę osób, których dane dotyczą – konkretna liczba albo procent określonej grupy
społeczeństwa;

2) zakres przetwarzanych danych osobowych;
3) okres, przez jaki dane osobowe są przetwarzane;
4) zakres geograficzny przetwarzania danych osobowych3.

Administrator lub podmiot przetwarzający nie powinien zatem poprzestać na stwierdze-
niu, że nie przetwarza on danych na „dużą skalę”, gdyż jego zbiór danych zawiera dane
relatywnie niewielkiej grupy osób. Należy bowiem wziąć pod uwagę wiele uwarunko-
wań, które mogą finalnie wpływać na ocenę kwalifikacji „dużej skali” przetwarzania da-
nych.

Przykład

Przedsiębiorstwo wodociągowe w małej miejscowości będzie przetwarzało zdecydowanie
mniejszą liczbę danych niż np. międzynarodowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, jednak
ze względu na wąski obszar geograficzny, na terenie którego operuje wspomniany dostawca wody,
zakwalifikować go należy do podmiotów, które przetwarzają dane na „dużą skalę”, skalę tę bowiem
mierzy się również, opierając się na zakresie geograficznym przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy i podmioty przetwarzające powinni mieć na uwadze, że Grupa Robo-
cza art. 29 w wytycznych dotyczących inspektorów danych stwierdziła, że: „nawet je-
żeli RODO bezpośrednio nie nakłada obowiązku powołania DPO [IOD – dopisek autora],
niejednokrotnie korzystnym dla podmiotów może być dobrowolne wyznaczenie takiej
osoby. Grupa Robocza art. 29 zachęca do takiego postępowania”4.

Mimo że ustawodawca unijny dostrzegł, iż nie wszystkie podmioty przetwarzające dane
osobowe powinny być obarczane dodatkowymi obowiązkami związanymi z wyznacze-
niem IOD ze względu np. na przetwarzanie danych na małą skalę, organ doradczy i opi-
niodawczy, jakim jest Grupa Robocza art. 29, rekomenduje, aby IOD wyznaczany był

2  Tamże.
3  Tamże.
4  Tamże.
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przez wszystkie podmioty przetwarzające dane. Nie są to, co prawda, wytyczne, które
miałyby charakter prawa powszechnie obowiązującego, jednak z pewnością organy nad-
zorcze (tj. np. GIODO) będą brały je pod uwagę podczas postępowań związanych z na-
ruszeniem przepisów RODO.

Mając na uwadze fakt, że przetwarzanie danych osobowych w sposób sprzeczny z przepi-
sami RODO może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary w wysokości sięgającej
maksymalnie 20 000 000 euro, wyznaczenie IOD również przez podmioty, które zgod-
nie z RODO nie są do tego zobligowane, wydaje się racjonalne i uzasadnione chociażby
ze względu na minimalizację ryzyka obciążenia przez organ nadzorczy dotkliwą karą fi-
nansową. Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych,
jaką w swym założeniu jest IOD, będzie bowiem w stanie wdrożyć w danej organiza-
cji odpowiednie procedury, które przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu bez-
pieczeństwa przetwarzania danych oraz zapewnią zgodność czynności wykonywanych
przez administratorów i podmioty przetwarzające z obowiązującymi przepisami prawa.
Naturalnie rodzi się pytanie, jak w takim kontekście kształtować będzie się odpowiedzial-
ność samego IOD.

Skoro zadaniem IOD jest, w ogólnym ujęciu, wspomaganie administratora i podmiotu
przetwarzającego w zapewnieniu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobo-
wych, to rozważenia wymaga, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność IOD
w stosunku do administratora lub podmiotu przetwarzającego, na rzecz którego
wykonuje on swoje obowiązki, w szczególności w przypadku gdy na podmiot ten
zostaje nałożona kara na podstawie przepisów RODO za niezgodne z prawem prze-
twarzanie danych osobowych.

Zagadnienie to wymaga udzielenia odpowiedzi na co najmniej kilka kluczowych pytań
dotyczących możliwości kreowania pozycji IOD w strukturze danego podmiotu. Do naj-
ważniejszych zdają się zaliczać następujące pytania:

1) w jaki sposób można ukształtować stosunek prawny łączący IOD z administratorem
lub podmiotem przetwarzającym w zakresie odpowiedzialności IOD;

2) czy administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, który ukarany został przez
organ nadzorczy administracyjną karą pieniężną, przysługują jakiekolwiek rosz-
czenia w stosunku do IOD, a jeśli tak, to na jakiej podstawie;

3) jak zgodnie z prawem i skutecznie można ograniczyć odpowiedzialność IOD w kon-
tekście jego roli, funkcji i usytuowania w strukturach przedsiębiorstwa administra-
tora i podmiotu przetwarzającego.

Udzielenie odpowiedzi na wskazane pytania, ze względu na złożoność problemu i róż-
norodność stosunków prawnych, na podstawie których IOD może wykonywać swoje za-
dania na rzecz administratora lub podmiotu przetwarzającego, wymaga przeprowadze-
nia pogłębionej analizy przepisów prawnych w kontekście zarówno m.in. ogólnej odpo-
wiedzialności kontraktowej wynikającej z KC, jak i szczególnego reżimu prawnego, jaki
uregulowany został w KP.


