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Przedmowa
Przez ostatnie lata zdążyliśmy się przyzwyczaić do RODO, które opuściło już
pierwsze strony gazet, gdzie gościło raczej nie z powodu życzliwego zainteresowania
mediów nowym prawem ochrony danych osobowych. O RODO każdy mówił dlatego,
że pierwszy rok stosowania tego rozporządzenia, 2018, obfitował w przypadki błędnego
posługiwania się wprowadzonymi przepisami, czasem wręcz posuniętego do granic
absurdu. Nałożyła się na to mnogość publikacji dotyczących RODO połączona
z brakiem orzecznictwa sądowego i decyzji organów nadzorczych, co powodowało,
że w gęstwinie regulacji łatwo było stracić orientację. Te lata to także pierwsze
kary za naruszanie przepisów RODO, które – nieraz bardzo dotkliwie – uderzały
w przedsiębiorców.
Publikacja, którą oddajemy do rąk Państwa, to pierwszy komentarz powstały
z uwzględnieniem doświadczeń trzech lat stosowania RODO, ustawy o ochronie
danych osobowych i sektorowych przepisów o ochronie danych, w którym unormowania dotyczące ochrony danych osobowych zostały potraktowane jako całość,
a Autorzy oprócz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych skomentowali także
najważniejsze przepisy sektorowe dotyczące ochrony danych osobowych. Nareszcie
można też było powołać w komentarzu decyzje organów nadzorczych i wyroki sądów
wydawane na podstawie komentowanych przepisów, a także stopniowo pojawiające się
rekomendacje oraz opinie krajowych i europejskich organów nadzorczych.
Z punktu widzenia redaktora praca nad komentarzem, który mają Państwo
w rękach, była ogromnym wyzwaniem i wielkim zaszczytem. Wyzwaniem, bo RODO
i towarzyszące mu przepisy to materia skomplikowana i niełatwa do komentowania.
Zaszczytem, bo praca z tak szacownym gronem Autorów to wyróżnienie dla każdego
redaktora. W imieniu zaś wszystkich Autorów chciałbym Państwu życzyć, aby chociaż
połowie z Państwa ten komentarz okazał się w praktyce chociaż w połowie tak
przydatny, jak byśmy sobie tego jako Autorzy życzyli i jak mamy nadzieję, że będzie.
adw. dr Paweł Litwiński
Warszawa, kwiecień 2021 r.
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