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I. Wstęp 
 

Prawo ochrony danych osobowych oczekuje dużej zmiany w związku ze zbliżającym się terminem 

wejścia w życie nowych aktów prawa europejskiego. Wspomniana reforma diametralnie uszczegóławia 

ochronę danych osobowych oraz poszerza jej zakres. W ramach zmian powstaną nowe obowiązki 

przetwarzających dane, których znajomości pozwoli uniknąć dotkliwych konsekwencji prawnych. 

25 maja 2018 roku we wspólnotowym porządku prawnym obowiązywać zacznie: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”) oraz  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/003 z dnia 10 stycznia 2017 roku 

w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dalej jako: „Rozporządzenie E-Privacy”). 
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RODO oraz Rozporządzenie E-Privacy wejdą w życie 25 maja 2017 roku. 

 

Powyższe akty prawne mają formę rozporządzenia, co oznacza, że nie muszą być bezpośrednio 

implementowane przez ustawodawcę krajowego. 

 

II. Zarys systemu 
 

RODO tworzy ogólny zarys prawa ochrony danych osobowych (lex generalis). Wyznacza ono 

podstawowe definicje, obowiązki administratora i przetwarzającego dane, prawa osób, których dane 

dotyczą oraz sposób nadzoru i sankcjonowanie naruszeń. Pomimo, że powyższy akt prawny będzie 

obowiązywał bezpośrednio w porządku prawnym, to jego ogólny zakres wymusza konkretyzację jego 

norm szczegółowszymi aktami (lex specialis). 

Unijny prawodawca uszczegóławia przepisy RODO w zakresie ochrony danych osób fizycznych oraz 

osób prawnych w łączności elektronicznej poprzez Rozporządzenie E-Privacy. 

Niektóre aspekty prawa ochrony danych osobowych unormuje polski ustawodawca. Ministerstwo 

Cyfryzacji jest na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą 

wprowadzającą przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 
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Schemat systemu prawa ochrony danych osobowych: 

 

III. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych 
 

Za operacje prowadzone na danych osobowych odpowiedzialny jest administrator oraz podmiot 

przetwarzający. 

Administrator może być osobą fizyczną, prawną, organem publicznym, jednostką samorządu 

terytorialnego lub innym podmiotem. Ustala on cele i sposoby przetwarzania danych.  

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka samorządu 

terytorialnego lub inny podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora. 

W określonych przypadkach ich obowiązkiem będzie powołanie inspektora ochrony danych. 

 

 

RODO

Przepisy wprowadzające ustawę 
o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych 
osobowych

Inne akty wykonawcze

Rozporządzenie E-Privacy
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Przekazanie danych do przetwarzania odpowiedniemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy. 

Powinna ona określać: 

a) przedmiot przetwarzania, 

b) czas, w jakim ma się ono odbywać, 

c) charakter przetwarzania, 

d) jego cel, 

e) rodzaj danych osobowych, 

f) kategorie osób oraz, 

g) obowiązki i prawa administratora. 

 

Odpowiednie organy będą mogły przyjąć katalog standardowych klauzul, które 

powinna zawierać umowa o przetwarzanie danych. 

 

IV. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego 
 

1. Administrator 

Administrator odpowiedzialny jest za wdrożenie odpowiednich systemów oraz środków, które będą 

musiały  musiały być zgodne z treścią omawianych przepisów. 

Podjęte środki będą musiały być adekwatne do pożądanego poziomu bezpieczeństwa, 

uwzględniającego kontekst przetwarzanych danych. Administrator zobowiązany będzie do wdrożenia 

polityki bezpieczeństwa, odpowiadającej wymaganemu stopniowi zabezpieczeń. 

Jest on odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu zgodnego z przepisami prawa oraz 

zapewniającego adekwatną ochronę praw osób, których dane są przetwarzane. 

 

Administrator odpowiada za sporządzenie polityki bezpieczeństwa danych. 
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Do obowiązków administratora należy również przekazanie określonych informacji osobie, której dane 

dotyczą. 

 

Schemat obowiązków informacyjnych administratora: 

 
 

 

2. Podmiot przetwarzający dane 

Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy zawartej z administratorem. Przepisy stanowią, że 

przetwarzanie następuje: 

a) wyłączne na udokumentowane polecenie administratora, 

b) z zapewnieniem zobowiązania do dochowania poufności, 

c) w nieustającym kontakcie oraz wzajemnym wsparciu administratora, 

d) z dostosowaniem odpowiednich środków technicznych i zapewnieniem poziomu 

bezpieczeństwa, 

e) z umożliwieniem dokonywania audytów i kontroli przewidzianych prawem, 

f) z udostępnieniem wszelkich niezbędnych informacji administratorowi, 

g) na okres nie dłuższy niż jest to konieczne, przewidziane przepisami lub umową, 

h) uwzględniając wymogi bezpieczeństwa przetwarzania. 

 

 

ADMINISTRATOR 
PODAJE 
NASTĘPUJĄCE 
INFORMACJE:

swoją tożsamość i dane kontaktowe

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

cel i podstawę prawną przetwarzania

informacje o zamiarze przekazywania danych do państw 
pozaunijnych

informacje o prawach osoby, której dane dotyczą

informanie o sposobie podejmowania decyzji (np. 
profilowanie, autymatyzacja)
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3. Inspektor ochrony danych 

Obowiązek powołania inspektora ochrony danych powstaje w określonych przepisami przypadkach. 

 

Schemat obrazujący, kiedy powstaje powyższy obowiązek: 

 

 

Inspektor ochrony danych powinien być włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych 

osobowych. Nie może on otrzymywać żadnych instrukcji dotyczących wykonywania zadań. Dane 

kontaktowe inspektora powinny być dostępne dla osób, których dane dotyczą - tak aby mogli się z nim 

porozumieć w dowolnym momencie w sprawie swoich danych. 

 

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i poufności 

danych, których ochroną się zajmuje. 
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Przetwarzania dokonują 
organy publiczne

Przetwarzanie wymaga 
regularnego monitorowania.

Przetwarzane dane należą 
do szczególnej kategorii 

danych wrażliwych.
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Do zadań inspektora należy: 

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego dane oraz ich pracowników 

o ciążących na nich obowiązkach prawnych, 

b) monitoring przestrzegania przepisów, 

c) udzielanie zaleceń, co do ochrony danych, 

d) współpraca z organami nadzorczymi. 

 

V. Obowiązki dostawcy sieci i usług łączności elektronicznej 
 

Rozporządzenie E-Privacy pozwala przetwarzać określone dane i metadane również dostawcom sieci 

i usług łączności elektronicznej. Akt prawny stawia konkretne wymogi, które muszą być spełnione, aby 

było to możliwe.  

Jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda musi być jednak skonkretyzowana względem 

danego celu. 

 

Jeżeli cel uniemożliwia przetwarzanie danych w sposób zanimizowany, dostawca 

musi skonsultować się z odpowiednim organem nadzorczym. 

 

Schemat wymogów prawnych do przetwarzania danych przez dostawcę sieci i usług: 

 

Realizacji przesyłu 
komunikatu

Utrzymania lub przywrócenia 
bezpieczeństwa sieci

Naliczania opłat i innych 
płatności

Zapewnienia jakości usług 
określonej w przepisach

Gdy jest to 
niezbędne do:
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VI. Warunki przetwarzania danych 
 

Przepisy stawiają przed określonymi podmiotami obowiązki, których wypełnianie warunkuje 

przetwarzanie danych zgodnie z prawem. 

 

1. Zasady przetwarzania danych 

Dane powinny być przetwarzane na podstawie ważnej podstawy prawnej, tj. na podstawie obowiązku 

wynikającego z ustawy lub umowy. Sposób przetwarzania powinien być zrozumiały dla osoby, której 

dane dotyczą. 

Nie powinno się przetwarzać większej ilości danych niż jest to konieczne dla realizacji konkretnych 

celów lub obowiązków. 

Nieprawidłowe dane lub przetwarzane niezgodnie z prawem powinny być jak najszybciej skorygowane 

lub usunięte.  

 

Administrator musi być w stanie wykazać prawidłowe przestrzeganie zasad 

przetwarzania danych. 
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Schemat obrazujący zasady przetwarzania danych osobowych: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uzasadniona podstawa przetwarzania 

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych uwarunkowana jest istnieniem uzasadnionej 

legalnie podstawy.  

Stanowić ją może: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą, 

b) umowa,  

c) usankcjonowany prawnie obowiązek,  

d) ochrona żywotnych interesów konkretnej osoby lub innego podmiotu, 

e) wykonywanie zadań leżących w interesie publicznym, 

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą może być w dowolnym momencie cofnięta. 

 

Administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę. 

W imieniu osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych zgodę wyraża lub zatwierdza 

przedstawiciel ustawowy. 

 

zgodność

z prawem
rzetelność przejrzystość

minimalizacja prawidłowość
ograniczenie 

w czasie
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3. Warunki przetwarzania danych wrażliwych 

RODO zawiera pojęcie szczególnych kategorii danych osobowych. Ich przetwarzanie odbywa się na 

określonych, bardziej restrykcyjnych warunkach. 

 

Schemat obrazujący zakres pojęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie powyższych danych jest możliwe tylko, gdy osoba wyrazi konkretną zgodę, jest to 

niezbędna ze względu na interes publiczny lub szczególny obowiązek prawny, jak również wtedy, gdy 

osoba dobrowolnie upubliczni swoje dane.  

Innymi przyczynami uchylającymi zakaz przetwarzania danych wrażliwych mogą być cele archiwalne 

lub związane z profilaktyką zdrowia. 

 

Szczególne normy innych aktów prawnych (np. Kodeksu pracy) uchylają zakaz 

przetwarzania danych wrażliwych. 

poglądy polityczne

przekonania religijne

pochodzenie rasowe i etniczne

przynależność do związków 
zawodowych
dane genetyczne i 
biometryczne
dane o seksualności i 
orientacji seksualnej
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VII. Polityka bezpieczeństwa danych 
 

Dane powinny być przetwarzane w sposób adekwatny do wymaganego poziomu bezpieczeństwa. 

Zależeć on może od wielkości bazy danych osobowych oraz ryzyk, jakie mogłyby wiązać się z 

naruszeniem ochrony przetwarzania.  

Administrator oraz zobowiązany podmiot odpowiadają za zapewnienie należytego stopnia 

bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest opracowanie zgodnej z prawem polityki bezpieczeństwa danych. 

Bezpieczeństwo przetwarzania powinno uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 

kontekst, zakres i cele przetwarzania konkretnych danych. 

 

Schemat obrazujący wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania: 

 

 

System bezpieczeństwa danych musi posiadać zdolność do bycia nieustannie 

testowanym i mierzonym, a także do szybkiego przywrócenia danych w razie 

incydentu. 

pseudonimizacja

poufność

integralność

back-up

szyfryzacja

odporność
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VIII. Zgłaszanie naruszeń 
 

Przypadki naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych powinny być niezwłocznie zgłaszane 

odpowiedniemu organowi. Obowiązek ten ciąży na administratorze. 

 

Administrator zgłasza przypadek naruszenia bezpieczeństwa ochron danych w 

przeciągu 72 godzin. 

 

Powyższe zgłoszenie powinno opisywać charakter naruszenia i jego potencjalne konsekwencje oraz 

zawierać dane kontaktowe inspektora danych osobowych. Dodatkowo podmiot odpowiedzialny 

powinien przekazać informacje o zastosowanych środkach zapobiegawczych i naprawczych. 

Administrator zobowiązany jest również do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o zaistniałym 

naruszeniu, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagało niewspółmiernie wielkiego wysiłku. 

 

IX. Rejestr czynności przetwarzania 
 

Administrator lub jego przedstawiciel zobowiązani są do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania 

danych osobowych. 

Rejestr powinien zawierać informacje tj.: 

a) imię i nazwisko lub nazwę administratora, 

b) jego dane kontaktowe, 

c) cele przetwarzania, 

d) kategorie danych osobowych, 

e) o przekazywaniu danych do państw spoza UE, 

f) opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

Administrator udostępnia rejestr odpowiednim organom. 
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X. Przetwarzanie na cele marketingowe 
 

Korzystanie z łączności elektronicznej w celu wysyłania materiałów reklamowych jest możliwe tylko, 

jeżeli odbiorcy wyrazili na to zgodę. 

 

Odbiorcy muszą mieć możliwość łatwego i bezpłatnego wyrażenia swojego 

sprzeciwu wobec dalszego otrzymywania takich materiałów. 

 

Reklamodawca dokonujący czynności marketingowych za pośrednictwem połączeń telefonicznych 

powinien podać identyfikator linii, pod którą można się z nim skontaktować lub korzystać ze 

specjalnego kodu czy prefiksu umożliwiającego rozpoznania połączenia komercyjnego. 

Na osobie wykorzystującej łączność elektroniczną do czynności reklamowych ciąży obowiązek 

poinformowania odbiorcy o marketingowym charakterze przesyłanych komunikatów oraz podania 

danych podmiotu w imieniu, którego czynności są dokonywane. 

 

XI. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

RODO oraz inne akty normatywne dotyczące tematyki ochrony danych osobowych istotnie poszerzają 

prawa osób, których dane są przetwarzane.  

Administrator powinien informować powyższe osoby w sposób przejrzysty i zrozumiały o 

przysługujących im prawach. Ponadto ułatwia on wykonywanie tychże praw. 

Korzystanie z praw przez osoby, których dane dotyczą powinno być realizowane w sposób bezpłatny, 

chyba że administrator wykaże niezasadność wnioskowanych czynności tychże osób. 

Osobie, której dane dotyczą administrator powinien udostępnić wszelkie informacje dotyczące 

przetwarzania, zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednich danych kontaktowych. 
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Schemat przedstawiający katalog praw osób, których dane dotyczą: 

 

 

1. Prawo dostępu do danych 

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do uzyskania wszelkich informacji w zakresie celów 

przetwarzania, kategoryzacji własnych danych osobowych, ustalenia kim są odbiorcy danych oraz o 

przysługujących jej prawach. 

 

2. Prawo do sprostowania danych 

Osoba, o której mowa w niniejszym rozdziale jest uprawniona do żądania od administratora 

niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz kompletacji niepełnych 

danych.  

 

3. Prawo do bycia zapomnianym 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych.  

 

Prawo dostępu do danych

Prawo do sprostowania danych

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do sprzeciwu
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Oświadczenie takie jest dla administratora wiążące, o ile dane nie są przetwarzane w związku z 

obowiązkiem prawnym, realizacją prawa do wolności i wypowiedzi, obrony lub dochodzenia roszczeń 

oraz celów archiwalnych i statystycznych. 

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy: 

a) kwestionuje prawidłowość danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a powyższa osoba sprzeciwia się usunięciu danych, 

c) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, 

d) administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do 

skutecznego dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

5. Prawo do przenoszenia danych 

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania otrzymania swoich danych w powszechnie 

używanym formacie oraz przekazania ich innemu administratorowi. 

 

6. Prawo do sprzeciwu 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych. Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest 

niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub interesu publicznego. 

 

XII. Publiczny organ nadzoru 
 

Przepisy RODO zobowiązują państwa członkowskie UE do powołania niezależnych, publicznych 

organów nadzorczych odpowiadających za monitorowanie przestrzegania prawa ochrony danych 

osobowych. W Polsce funkcję tę pełnić będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie: 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

Organ ten powinien egzekwować przestrzegania prawa przez administratorów i inne podmioty 

przetwarzające dane. 
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Schemat obrazujący zadania i uprawnienia organu nadzorczego: 

  

Zadania

monitorowanie

egzekwowanie 

doradztwo

upowszechnianie 
wiedzy

Uprawnienia 
wobec 

administratorów

żądanie 
dostarczenia 

wszelkich 
informacji

prowadzenie 
postępowań 
kontrolnych i 

audytów

uzyskanie dostępu 
do danych

uzyskanie dostępu 
do pomieszczeń i 

sprzętu

nakładanie kar i 
sankcji 

administracyjnych

Uprawnienia 
naprawcze

wydawanie 
ostrzeżeń i 
upomnień

nakazanie 
spełnienia żądania 
osoby, której dane 

dotyczą

nakazanie 
dostosowania 

operacji do 
przepisów

nakazanie 
usunięcia lub 
ograniczenia 

danych

zawieszenie 
przepływu danych 

do państwia 
pozaunijnego
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XIII. Warunki przekazywania do danych do państw spoza UE i 
organizacji międzynarodowych 

 

Przekazywanie danych osobowych obywateli państw UE do państw spoza UE lub do organizacji 

międzynarodowych może nastąpić jedynie, gdy zarówno administrator jak i podmiot trzeci spełnią 

określone w przepisach wymogi. 

Operacja, o której mowa, nie może naruszać unijnych norm prawa ochrony danych osobowych. 

Przekazywanie danych do państw spoza UE i organizacji międzynarodowych, co do zasady wymaga 

uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu nadzorczego lub państwa członkowskiego.  

Wyjątkiem od tej zasady stanowi przekazywanie danych podmiotom trzecim, wobec których Komisja 

Europejska wyda pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 

XIV. Sankcje i środki ochrony 
 

Przepisy RODO oraz Rozporządzenia E-Privacy wprowadzają szereg możliwości dochodzenia swoich 

praw przez osoby, których dane dotyczą oraz sankcji administracyjnych, które stosować może 

odpowiedni organ wobec zobowiązanych podmiotów.  

 

Przepisy przewidują dotkliwe kary pieniężne, których wysokość może wynosić 

nawet 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu 

przedsiębiorstwa. 

 

Osoby, których prawa zostaną naruszone uzyskają prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego 

organu oraz dochodzenia swoich praw przed właściwym sądem. Proces wytoczyć będzie można 

zarówno przeciwko administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dane, jak i organowi nadzoru 

nad ochroną danych osobowych. 
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Każda osoba poszkodowana naruszeniem ochrony danych osobowych uzyska uprawnienie do 

uzyskania odpowiedniego odszkodowania. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługiwało będzie prawo do wniesienia skargi do 

odpowiedniego organu administracyjnego oraz wytoczenie procesu sądowego. 

 

W zależności od stopnia naruszenia ochrony danych osobowych publiczny organ nadzorczy będzie 

mógł wystosować pieniężną karę administracyjną wobec administratora lub podmiotu 

przetwarzającego dane. 

Oceniając stopień naruszenia oraz miarkując wymiar kary organ będzie brał pod uwagę okoliczności tj.: 

a) umyślność działania, 

b) charakter naruszenia i czas jego trwania, 

c) działania podjęte na rzecz niwelacji szkody, 

d) stopień odpowiedzialności, 

e) historię naruszeń danego podmiotu, 

f) kategorię danych osobowych, 

g) wszelkie inne czynniki. 

Naruszenie przepisów ochrony danych osobowych może skutkować nałożeniem kary do 10 000 000 

EUR lub kwoty wysokości 2% światowego obrotu przedsiębiorstwa. 

W przypadkach naruszenia podstawowych warunków przetwarzania (tj. m.in. wymóg zgody) lub praw 

osób, których dane dotyczą oraz innych ciężkich naruszeń, kara finansowa może wynosić nawet do 

20 000 000 EUR lub kwoty wysokości 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa. 
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Podstawa: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/0003 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie 

poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające 

dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). 

3. Ministerstwo Cyfryzacji: Nowe prawo ochrony danych osobowych 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych 
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