
IX

Wprowadzenie
Celem opracowanego zbioru materiałów jest wsparcie w stosowaniu 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zbiorze znajdują się 
dwa akty składające się na pakiet reformujący prawo ochrony danych 
osobowych, tj.:
 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze‑
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo‑
rządzenie o ochronie danych);

 2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Dodatkowo do poszczególnych przepisów ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych odniesiono motywy z preambuły dotyczące tych 
przepisów. 

Uzupełnieniem do wymienionych przepisów są schematy postępowania 
i tabele ułatwiające wypełnienie obowiązków wynikających z ogólnego 
rozporządzenia w zakresie transferu danych osobowych do państwa 
trzeciego, powierzania przetwarzania danych, zgłaszania i zawiadamia‑
nia o naruszeniach ochrony danych osobowych, wyznaczenia inspektora 
ochrony danych oraz ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny 
skutków dla ochrony danych. Pomocna w stosowaniu ogólnego rozpo‑
rządzenia może okazać się także tabela porównująca przepisy dotyczące 
tych samych lub zbliżonych rozwiązań zawartych w ogólnym rozporzą‑
dzeniu o ochronie danych oraz w aktach poprzedzających: dyrektywie 
95/46/WE oraz ustawie z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Osobna część publikacji dotyczy rejestru czynności przetwarzania 
danych, tj. podstawowego dokumentu określonego w ogólnym rozpo‑
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rządzeniu o ochronie danych, którego celem jest identyfikacja i opis 
czynności przetwarzania. Zawarliśmy w niej przykładowe wzory rejestru 
(w wersjach dla administratora oraz podmiotu przetwarzającego) wraz 
z ich przykładowym wypełnieniem oraz objaśnieniami.
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