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WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Szanowni Państwo, 

nie tylko ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kształtuje system przepisów 
o ochronie danych osobowych. Na źródła prawa ochrony danych osobowych składa się bo-
wiem znacząca liczba ustaw krajowych, które uzupełniają RODO. W trzech głównych usta-
wach wdrażających reformę ochrony danych osobowych w polskim prawodawstwie prze-
widziano liczne zmiany w dalszych aktach prawnych. 

W ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) znoweli-
zowano 48 innych ustaw. W ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwa-
rzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) 
wykonującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680 z 27.4.2016 r. w spra-
wie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właś-
ciwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych, wykrywania i  ścigania czynów zabronionych i  wykonywania kar, w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. L Nr 119/2016, 
s. 89) znowelizowano dalszych 41 ustaw. Część ze zmienionych przepisów należy również odnieść do RODO, w tym prze-
pisy o ochronie informacji niejawnych, czy przepisy ustrojowe sądów i trybunałów.

Jednak najwięcej zmian przewidziano w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fi -
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Nowelizuje się w niej 
bowiem aż 162 ustawy.

W ramach trzech powyżej wymienionych ustaw w ciągu niespełna roku niektóre ustawy – jak choćby Kodeks pracy – były 
już dwukrotnie zmieniane. Skalę zmian w prawie polskim dopełniają inne ustawy, wydane poza głównymi aktami w ra-
mach reformy, które również zawierają przepisy o ochronie danych osobowych. W sumie otrzymaliśmy złożoną mozaikę 
przepisów znajdujących się w bardzo licznych aktach prawnych.      

W tegorocznym dodatku omawiamy wybrane rozwiązania ustawowe w polskich przepisach o ochronie danych osobo-
wych, w tym problemy już wynikające z ich stosowania. Szczególną uwagę poświęciliśmy ustawom sektorowym, ponie-
waż w wielu przypadkach znacząco modyfi kują one obowiązki i uprawnienia określone w RODO lub tworzą szczególne 
podstawy przetwarzania danych osobowych.        

Zapraszam do lektury!

Dr Grzegorz Sibiga 
Instytut Nauk Prawnych PAN
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