
V

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................................................  XV

Wykaz literatury ...............................................................................................................  XXI

Wprowadzenie .................................................................................................................  XXV

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 125) .........................................................................................................................  1

Rozdział 1. Przepisy ogólne ...........................................................................................  3

Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] (Łukasz Pociecha)  ......................  3

 I. Zakres regulacji ..................................................................................................  4
 II. Zakres podmiotowy  ............................................................................................  4
 III. Zakres przedmiotowy ..........................................................................................  10

Art. 2. [Zakres stosowania] (Łukasz Pociecha)  ...............................................................  11

Art. 3. [Wyłączenie stosowania] (Piotr Liwszic)  .............................................................  13

 I. Podstawy zastosowania przedmiotowego wyłączenia ..........................................  13
 II. Niestosowanie przepisów OchrDanychZwPrzestU w zakresie akt prowadzonych 

na podstawie wskazanych przepisów ..................................................................  14
 III. Niestosowanie przepisów OchrDanychZwPrzestU w zakresie wskazanych służb 

specjalnych .........................................................................................................  17
 IV. Konsekwencje brzmienia art. 3 OchrDanychZwPrzestU .......................................  18

Art. 4. [Definicje] (Łukasz Pociecha)  ...............................................................................  20

 I. Administrator .....................................................................................................  23
 II. Dane biometryczne .............................................................................................  25
 III. Dane dotyczące zdrowia......................................................................................  27
 IV. Dane genetyczne .................................................................................................  28
 V. Dane osobowe .....................................................................................................  28
 VI. Naruszenie ochrony danych osobowych  .............................................................  31
 VII. Odbiorcy .............................................................................................................  32
 VIII. Ograniczenie przetwarzania  ...............................................................................  34



VI

Spis treści

 IX. Organ nadzorczy w innych państwach Unii Europejskiej .....................................  34
 X. Organizacja międzynarodowa .............................................................................  36
 XI. Państwo trzecie ...................................................................................................  37
 XII. Podmiot przetwarzający ......................................................................................  37
 XIII. Profilowanie .......................................................................................................  38
 XIV. Przetwarzanie .....................................................................................................  39
 XV. Pseudonimizacja .................................................................................................  40
 XVI. Właściwy organ ..................................................................................................  41
 XVII. Zbiór danych .......................................................................................................  43

Rozdział 2. Zadania organu nadzorczego (Piotr Liwszic)  ..............................................  45

Art. 5. [Zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych] ..................................  45

 I. Rodzaje zadań Prezesa UODO .............................................................................  46
 II. Nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności powtarzalne, żądanie ..............  48
 III. Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń przez Prezesa UODO ....................  48

Art. 6. [Przedmiotowy zakres kontroli] .........................................................................  49

 I. Zakres przedmiotowy kontroli.............................................................................  49
 II. Zakres wyłączenia przepisów rozdziału 9 OchrDanychU .....................................  50
 III. Plan kontroli zgodności przetwarzania danych ....................................................  52

Art. 7. [Zakres dostępu do dokumentów] .....................................................................  52

Art. 8. [Uprawnienia organu nadzorczego] ...................................................................  54

 I. Uprawnienia organu nadzorczego .......................................................................  55
 II. Katalog uprawnień organu nadzorczego .............................................................  56

Art. 9. [Jednoinstancyjność postępowania] ..................................................................  60

 I. Regulacje dotyczące postępowania ......................................................................  61
 II. Złożenie skargi do sądu administracyjnego .........................................................  61
 III. Wyjątek od dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.........................  63

Art. 10. [Wystąpienia Prezesa Urzędu] ..........................................................................  63

 I. Uprawnienie Prezesa UODO ...............................................................................  64

Art. 11. [Przeprowadzenie przez inspektora ochrony danych sprawdzenia] ..............  65

 I. Przeprowadzenie sprawdzenia przez inspektora ochrony danych ........................  65
 II. Zadania inspektora ochrony danych w trakcie przeprowadzania sprawdzenia .....  66

Art. 12. [Odesłanie do KPA] ...........................................................................................  67

Rozdział 3. Zasady przetwarzania danych osobowych (Piotr Liwszic)   .........................  69

Art. 13. [Zakres przetwarzania danych osobowych] ....................................................  69

 I. Podstawa przetwarzania danych zwykłych ..........................................................  69
 II. Przesłanka przetwarzania na podstawie przepisu prawa .....................................  71
 III. Przesłanka przetwarzania na podstawie spełnienia obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa .................................................................................................  75



VII

Spis treści

 IV. Przesłanka przetwarzania danych w innych celach niż wskazane w art. 1 ust. 1 
OchrDanychZwPrzestU .......................................................................................  76

 V. Przetwarzanie danych w celach archiwizacyjnych w interesie publicznym oraz 
do celów naukowych, statystycznych lub historycznych .......................................  76

Art. 14. [Zakres przetwarzania danych wrażliwych] ....................................................  79

 I. Katalog danych wrażliwych  ................................................................................  79
 II. Wyjątek dopuszczający przetwarzanie danych wrażliwych ..................................  81

Art. 15. [Niedopuszczalność profilowania osób fizycznych] ........................................  82

 I. Zakaz podejmowania rozstrzygnięć w sposób zautomatyzowany ........................  82
 II. Wyjątek od zakazu podejmowania rozstrzygnięć w sposób zautomatyzowany .....  83
 III. Szczegółowy wyjątek od zakazu podejmowania rozstrzygnięć w sposób 

zautomatyzowany ...............................................................................................  84
 IV. Dokonywanie profilowania w sposób zautomatyzowany na podstawie danych 

wrażliwych, skutkującego dyskryminacją ............................................................  84

Art. 16. [Weryfikacja danych osobowych] .....................................................................  86

 I. Zasada zapewnienia weryfikacji danych ..............................................................  86
 II. Cel dokonywania weryfikacji przetwarzanych danych osobowych .......................  89

Art. 17. [Przekształcenie danych osobowych uznanych za zbędne] ............................  90

Art. 18. [Pozostawienie danych po ich zanonimizowaniu] ..........................................  92

Art. 19. [Rozróżnianie danych przez administratora] ..................................................  92

 I. Zapewnienie rozróżnienia danych osobowych .....................................................  93

Art. 20. [Rozróżnianie na dane osobowe mające źródło w faktach 
i w indywidualnych ocenach] ........................................................................................  95

Art. 21. [Warunki przesyłania lub udostępniania danych osobowych innym 
organom, państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej] ...............................  97

 I. Możliwość przesyłania lub udostępniania danych osobowych .............................  98
 II. Odbiorcy przekazanych lub udostępnionych danych osobowych .........................  98
 III. Wymóg przekazania informacji dodatkowych wraz z danymi ..............................  99
 IV. Postępowanie w przypadku przesłania lub udostępnienia danych 

nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych ...........................................  100
 V. Obowiązek organu przesyłającego w zakresie sprostowania, uzupełnienia lub 

aktualizacji danych osobowych ...........................................................................  100
 VI. Zakaz przesyłania lub udostępniania danych do organów, państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych w przypadkach, w których takie działanie może 
stanowić zagrożenie praw i wolności człowieka i obywatela ................................  101

 VII. Przekazanie odbiorcy informacji na temat szczególnych warunków 
przetwarzania .....................................................................................................  102



VIII

Spis treści

Rozdział 4. Prawa osoby, której dane dotyczą (Łukasz Pociecha)  ..................................  103

Art. 22. [Zakres danych udostępnianych przez administratora]  .................................  103

 I. Zakres przepisu ...................................................................................................  104
 II. Udostępnienie informacji dotyczących przetwarzania  ........................................  105
 III. Przekazanie informacji dotyczących przetwarzania  ............................................  107
 IV. Udzielenie informacji dotyczących przetwarzania na wniosek osoby, której dane 

dotyczą ...............................................................................................................  111

Art. 23. [Prawo dostępu do danych osobowych na wniosek]  ......................................  114

 I. Realizacja prawa dostępu do danych ...................................................................  114
 II. Odmowa realizacji prawa dostępu do danych ......................................................  116

Art. 24. [Wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych]  ............................................  117

 I. Realizacja prawa do sprostowania lub usunięcia danych .....................................  118
 II. Szczególna forma realizacji prawa – odpowiednia adnotacja ...............................  119
 III. Informowanie o realizacji lub odmowie realizacji prawa .....................................  119

Art. 25. [Obowiązek czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych 
danych]  ..........................................................................................................................  121

 I. Ograniczenie przetwarzania danych jako obowiązek administratora ...................  121
 II. Przesłanki ograniczenia przetwarzania danych ...................................................  122
 III. Skutek ograniczenia przetwarzania danych osobowych ......................................  123
 IV. Obowiązki informacyjne związane z ograniczeniem przetwarzania .....................  123

Art. 26. [Zakaz udostępniania danych w razie zagrożenia życia lub zdrowia]  ...........  125

 I. Zakres zakazu .....................................................................................................  125
 II. Przesłanki zastosowania zakazu ..........................................................................  127
 III. Wyjątek od zakazu udostępnienia .......................................................................  128
 IV. Dodatkowy obowiązek informacyjny w przypadku stosowania zakazu ................  128

Art. 27. [Dane osobowe zgromadzone w postępowaniach prowadzonych na 
podstawie ustaw]  ..........................................................................................................  128

Art. 28. [Zakres danych wymaganych we wniosku]  .....................................................  129

Art. 29. [Pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu]  ...................  130

Art. 30. [Komunikacja prowadzona przez administratora z osobą zainteresowaną]  .  131

 I. Forma komunikacji .............................................................................................  132
 II. Nieodpłatna forma komunikacji – wyjątki od zasady ...........................................  135
 III. Wykazanie niezasadności lub nadmiarowości wniosku ........................................  136

Rozdział 5. Administrator i podmiot przetwarzający ...................................................  139

Oddział 1. Przepisy ogólne .............................................................................................  139

Art. 31. [Obowiązki administratora] (Tomasz Ochocki)  ................................................  139

 I. Zasady przetwarzania danych osobowych (art. 31 ust. 1)  ...................................  140
 II. Legalność, rzetelność oraz niezbędność stosowanych środków ochrony danych ...  142



IX

Spis treści

A. Legalność i rzetelność ...................................................................................... 142
B. Niezbędność stosowanych środków ochrony danych ........................................ 145
C. Celowość  ........................................................................................................ 146
D. Adekwatność  .................................................................................................. 148
E. Merytoryczna poprawność .............................................................................. 152
F. Ograniczenie czasowe przetwarzania  ............................................................. 153
G. Bezpieczeństwo danych  .................................................................................. 154

 III. Nieprawidłowe dane ...........................................................................................  156
 IV. Przestrzeganie zasad ...........................................................................................  156
 V. Polityka ochrony danych  ....................................................................................  157
 VI. Przegląd środków technicznych i organizacyjnych ...............................................  160
 VII. Obowiązki ciążące na innych podmiotach przetwarzających ...............................  161
 VIII. Odmowa przekazania informacji lub udostępnienia danych ................................  162

Art. 32. [Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez administratora] 
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  163

 I. Uwagi ogólne ......................................................................................................  163
 II. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design)  .............  164
 III. Domyślna ochrona danych osobowych (privacy by default)  ................................  165

Art. 33. [Współadministratorzy] (Tomasz Ochocki)  .......................................................  166

Art. 34. [Podmiot przetwarzający] (Łukasz Pociecha, Tomasz Ochocki)  ..........................  168

 I. Uwagi ogólne ......................................................................................................  170
 II. Istota instytucji powierzenia danych osobowych  .................................................  170
 III. Udostępnienie danych osobowych  ......................................................................  172
 IV. Ustalanie stanu faktycznego – kryteria  ...............................................................  173
 V. Elementy umowy powierzenia  ...........................................................................  175
 VI. Zasady wyboru podmiotu przetwarzającego  .......................................................  175
 VII. Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego  ...............................  179

Art. 35. [Wykaz kategorii czynności przetwarzania] (Tomasz Ochocki)  .......................  184

 I. Cel prowadzenia wykazu ....................................................................................  185
 II. Sposób prowadzenia wykazu  .............................................................................  186

Art. 36. [Ewidencjonowanie operacji przetwarzania] (Tomasz Ochocki)  .....................  192

 I. Uwagi ogólne ......................................................................................................  193
 II. Zakres wymaganych funkcjonalności ..................................................................  193
 III. Cel ewidencjonowania  .......................................................................................  193
 IV. Dopuszczalne cele wykorzystania ewidencji  .......................................................  194
 V. Okres przechowywania ewidencji .......................................................................  195
 VI. Archiwizacja ewidencji .......................................................................................  196
 VII. Dostosowanie zautomatyzowanych systemów przetwarzania ..............................  196

Art. 37. [Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania] (Tomasz Ochocki)  .....  196

Art. 38. [Wniosek o konsultacje] (Tomasz Ochocki) .......................................................  201

Oddział 2. Zabezpieczenie danych osobowych .............................................................  204



X

Spis treści

Art. 39. [Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych] (Tomasz Ochocki)  ...........................................................................  204

Art. 40. [Nośniki wycofane z eksploatacji, niszczenie danych] (Tomasz Ochocki)  .......  210

Art. 41. [Wniosek o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych] 
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  213

Art. 42. [Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych]  
 (Tomasz Ochocki) .............................................................................................................  217

Art. 43. [Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych]  
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  222

Art. 44. [Zgłoszenie naruszenia ochrony Prezesowi Urzędu] (Tomasz Ochocki)  ..........  224

 I. Uwagi ogólne ......................................................................................................  225
 III. Wykrywanie naruszeń ........................................................................................  227
 IV. Zgłaszanie naruszeń przez podmiot przetwarzający ............................................  229
 V. Analiza naruszeń ................................................................................................  230
 VI. Reagowanie na naruszenia ..................................................................................  232
 VII. Działania korygujące ..........................................................................................  236

Art. 45. [Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych] 
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  237

Oddział 3. Inspektor ochrony danych ............................................................................  242

Art. 46. [Wymagania wobec inspektora ochrony danych] (Tomasz Ochocki)  ...............  242

 I. Wymagania wobec osoby mającej wykonywać funkcję inspektora ochrony 
danych ................................................................................................................  243

 II. Podległość inspektora ochrony danych ................................................................  245
 III. Obowiązki administratora wobec inspektora ochrony danych .............................  246
 IV. Inspektor ochrony danych na gruncie RODO i OchrDanychZwPrzestU ................  246
 V. Wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych oraz pełnomocnika do 

spraw ochrony informacji niejawnych .................................................................  247
 VI. Sposób wyznaczenia inspektora ochrony danych  ................................................  247
 VII. Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych  ................................  247
 VIII. Udostępnienie danych osobowych inspektora ochrony danych  ...........................  248
 IX. Możliwość wyznaczenia jednego inspektora ochrony danych dla kilku 

właściwych organów ...........................................................................................  248
 X. Zastępca inspektora ochrony danych  ..................................................................  249

Art. 47. [Zadania inspektora ochrony danych] (Tomasz Ochocki)  .................................  249

Rozdział 6. Współpraca z organami nadzorczymi w innych państwach Unii 
Europejskiej (Tomasz Ochocki)  .......................................................................................  257

Art. 48. [Wniosek o pomoc] ...........................................................................................  257

Art. 49. [Zakres wniosku o pomoc] ...............................................................................  259



XI

Spis treści

Rozdział 7. Środki ochrony prawnej i odpowiedzialność prawna (Łukasz Pociecha)  ...  261

Art. 50. [Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu na naruszenia]  ........................  261

 I. Podmiot rozpatrujący skargę ...............................................................................  262
 II. Skarga do organu nadzorczego ...........................................................................  263
 III. Zgłoszenie naruszenia przetwarzania danych osobowych ...................................  265

Art. 51. [Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego]  .............................  266

 I. Skarga do sądu administracyjnego ......................................................................  267

Art. 52. [Umocowanie organizacji o charakterze niezarobkowym do 
reprezentowania osoby]  ................................................................................................  268

Art. 53. [Prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia]  .........................................  269

 I. Zakres odpowiedzialności – prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia ..........  270
 II. Odpowiednie stosowanie przepisów OchrDanychU .............................................  271
 III. Uprawnienia Prezesa UODO  ...............................................................................  273

Rozdział 8. Przepisy karne (Piotr Liwszic)   .....................................................................  275

Art. 54. [Niedopuszczalność przetwarzania danych]  ..................................................  275

 I. Podstawa wprowadzenia sankcji karnych ............................................................  275
 II. Strona podmiotowa czynu z art. 54 OchrDanychZwPrzestU ................................  276
 III. Strona przedmiotowa czynu z art. 54 OchrDanychZwPrzestU .............................  277
 IV. Odpowiedzialność za przestępstwo dotyczące danych wrażliwych ......................  278

Art. 55. [Utrudnianie przeprowadzania kontroli]  ........................................................  278

Rozdział 9. Zmiany w przepisach ..................................................................................  281

Art. 56. [Zmiany w ustawie o Trybunale Stanu] (Piotr Liwszic)  ....................................  281

 I. Trybunał Stanu jako administrator danych ..........................................................  281
 II. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu ...............  282

Art. 57. [Zmiany w ustawie o rybactwie śródlądowym] (Tomasz Ochocki)  ...................  282

Art. 58. [Zmiany w ustawie o Policji] (Łukasz Pociecha)  ................................................  284

Art. 59. [Zmiany w ustawie o Straży Granicznej] (Łukasz Pociecha)  .............................  300

Art. 60. [Zmiany w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej] (Tomasz Ochocki)  ...................................................................  307

Art. 61. [Zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska] (Tomasz Ochocki)  ........  307

Art. 62. [Zmiany w ustawie o lasach] (Tomasz Ochocki)  ................................................  308

Art. 63. [Zmiany w ustawie – Prawo łowieckie] (Tomasz Ochocki)  ...............................  308

Art. 64. [Zmiany w ustawie o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych] (Tomasz Ochocki)  ................................  309



XII

Spis treści

Art. 65. [Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne] (Tomasz Ochocki)  .........................  309

Art. 66. [Zmiany w ustawie – Kodeks karny wykonawczy] (Piotr Liwszic)  ...................  309

 I. Istota wprowadzanych zmian w KKW ..................................................................  310
 II. Katalog wprowadzanych zmian ...........................................................................  310
 III. Aktualizacja danych osobowych podanych przy przyjęciu do aresztu śledczego  ..  311
 IV. Obowiązek skazanego dotyczący przekazania informacji przy zwolnieniu 

z zakładu karnego ...............................................................................................  311

Art. 67. [Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów wojskowych] (Piotr Liwszic)  .....  311

 I. Istota wprowadzonych zmian ..............................................................................  312
 II. Sądy wojskowe jako administrator danych ..........................................................  312
 III. Wyłączenie stosowania przepisów RODO w postępowaniach sądowych 

prowadzonych przez sądy wojskowe ...................................................................  312
 IV. Wskazanie momentu oraz sposobu spełniania obowiązku informacyjnego ..........  313
 V. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych ...  313

Art. 68. [Zmiany w ustawie o strażach gminnych] (Łukasz Pociecha)  ...........................  313

Art. 69. [Zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej] (Tomasz Ochocki)  ......................  314

Art. 70. [Zmiany w ustawie o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 
informacji kryminalnych] (Łukasz Pociecha)  .................................................................  314

Art. 71. [Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych] (Piotr Liwszic)  ....  317

Art. 72. [Zmiany w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych] (Łukasz Pociecha)  ..................................................................................  320

Art. 73. [Zmiany w ustawie o transporcie drogowym] (Tomasz Ochocki)  .....................  323

Art. 74. [Zmiany w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego] (Piotr Liwszic) ...... 324

Art. 75. [Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów administracyjnych] 
(Piotr Liwszic)  ..................................................................................................................  325

Art. 76. [Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym] (Tomasz Ochocki)  ....................  326

Art. 77. [Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych] 
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  327

Art. 78. [Zmiany w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym] (Piotr Liwszic) ...  328

Art. 79. [Zmiany w ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego] (Piotr Liwszic) ...........................................................................  328

Art. 80. [Zmiany w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym] (Piotr Liwszic)  ..  329

Art. 81. [Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych] (Łukasz Pociecha)  ...  334

Art. 82. [Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej] (Łukasz Pociecha)  ...........................  341



XIII

Spis treści

Art. 83. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych] (Tomasz Ochocki)  .....................................................................  351

Art. 84. [Zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych] (Piotr Liwszic)  ...........  351

Art. 85. [Zmiany w ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej] (Piotr Liwszic)  ..........................................................  352

Art. 86. [Zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] 
(Tomasz Ochocki)  .............................................................................................................  362

Art. 87. [Zmiany w ustawie – Prawo o prokuraturze] (Piotr Liwszic)  ...........................  362

Art. 88. [Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 
wybuchowych] (Łukasz Pociecha)  ...................................................................................  364

Art. 89. [Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej] (Tomasz Ochocki)  .....  365

Art. 90. [Zmiany w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym] (Piotr Liwszic)  .....................................................................................  367

 I. Trybunał Konstytucyjny jako administrator danych .............................................  367
 II. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny ..  368

Art. 91. [Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami] (Łukasz Pociecha)  ........................................................................................  368

Art. 92. [Zmiany w ustawie – Prawo wodne] (Tomasz Ochocki)  ....................................  368

Art. 93. [Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym] (Piotr Liwszic)  ...............................  369

 I. Sąd Najwyższy jako administrator danych ...........................................................  370
 II. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny ..  370

Art. 94. [Zmiany w ustawie o Służbie Ochrony Państwa] (Piotr Liwszic)  .....................  370

Art. 95. [Zmiany w ustawie o Straży Marszałkowskiej] (Tomasz Ochocki)  ...................  372

Art. 96. [Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu] (Tomasz Ochocki)  .......................................................................................  373

Art. 97. [Zmiana w ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera] 
(Piotr Liwszic)  ..................................................................................................................  375

Rozdział 10. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (Piotr Liwszic)  ..............  377

Art. 98. [Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych] ...............................................  377

 I. Błędne wskazanie nazwy funkcji oraz podstawy jej pełnienia ..............................  378
 II. Działania administratora, gdy przed 6.2.2019 r. ... wyznaczył inspektora ochrony 

danych ................................................................................................................  378
 III. Działania administratora, gdy przed 6.2.2019 r. nie wyznaczył inspektora 

ochrony danych ..................................................................................................  379

Art. 99. [Kontrole w toku] ..............................................................................................  380



XIV

Spis treści

Art. 100. [Prowadzenie postępowań na podstawie przepisów dotychczasowych] ......  381

Art. 101. [Termin odpowiedzi na wystąpienie lub wniosek] ........................................  383

Art. 102. [Termin dostosowania zasad przetwarzania danych do środków 
technicznych i organizacyjnych] ....................................................................................  384

Art. 103. [Obowiązywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych] .........  386

Art. 104. [Zgody zachowane w mocy] ...........................................................................  386

Art. 105. [Obowiązywanie przepisów wykonawczych] ................................................  387

Art. 106. [Limit wydatków z budżetu państwa] ............................................................  390

Art. 107. [Uchylenie zachowanych w mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych] .........................................................................  391

Art. 108. [Wejście w życie] .............................................................................................  392

Aneks. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 
z dnia 27 kwietnia 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 ...........................................................................................................  395


