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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

PERSONAL DATA PROTECTION 

Motto: 

„Każdy ma prawo do poszanowania 

swojego życia prywatnego i rodzinnego”  

Europejska Konwencja Praw Człowieka 

 

Everyone has the right to respect for his private and 

family life, his home and his correspondence. 

Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms  

Streszczenie: W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych staje się jednym z 

ważniejszych obowiązków spoczywających na organizacjach, instytucjach i firmach. 

Przedsięwzięcia dotyczące ochrony danych osobowych należy realizować w oparciu o 

obowiązujące  akty normatywno-prawnych, w tym Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. W opracowaniu przedstawiono zakres i pojęcia związane z ochroną 

danych osobowych oraz przypadki kiedy i na jakich zasadach dopuszczalne jest 

przetwarzanie danych osobowych zwykłych i wrażliwych. Przedstawiona została także 

polityka bezpieczeństwa, w tym instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz 

obowiązki administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji. Na 

zakończenie zaprezentowano prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych oraz konsekwencje karne jakie grożą za nie przestrzeganie zasad 

ochrony danych osobowych. 

 

Abstract: Nowadays, the protection of personal data is becoming one of the most 

important duties imposed on organizations, institutions and companies. Procedures for 

protection of personal data are clearly stated in normative acts including The Act of 29 

August 1997 on the Protection of Personal Data and the regulations by the Minister of 

Internal Affairs and Administration. The work presents the scope of personal data 

protection, the terms used as well as cases and procedures for processing personal data 

including sensitive data. The author discusses also the policy of security and 

instructions for IT system management, the duties of a controller of data and a 

controller of information security, the duties and rights of the Inspector General for 

Personal Data Protection and legal sanctions of any failure to comply to personal data 

protection regulations. 
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Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to 

osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności 

przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych 

czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 

kulturowe lub społeczne
1
. Interpretując ta definicję możemy przyjąć, że za dane 

osobowe będziemy uważali tylko i wyłącznie te dane, które dotyczą konkretnej osoby 

fizycznej. Inaczej mówiąc są to tylko takie dane, które identyfikując konkretną osobę, 

wskazują ją bezpośrednio. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 

tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Europejskiego Obszaru Podstawę do ochrony danych osobowych na obszarze 

Gospodarczego   stanowi: 

 Dyrektywa 95/46/WE, która reguluje prawo do ochrony prywatności każdej osoby 

fizycznej w zakresie przetwarzania danych osobowych, należące do podstawowych 

praw i wolności osób fizycznych. Ma ona zastosowanie do przetwarzania danych 

osobowych prowadzonego w sposób w całości lub w części zautomatyzowany oraz do 

przetwarzania w sposób niezautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub 

mających stanowić część zbioru danych. Podstawowym celem dyrektywy 95/46/WE 

jest zapewnienie najwyższego możliwego poziomu ochrony danych osobowych i 

ułatwienie swobodnego przepływu danych na terytorium Unii Europejskiej i 

praktycznie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na tej podstawie państwa 

członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia przepisów dyrektywy w swoich 

systemach prawnych, otrzymały jednak pewien margines swobody w jej zastosowaniu, 

co może prowadzić do pewnych różnic w ustawodawstwie poszczególnych krajów. 

W Polsce prawo do prywatności i ochrony danych gwarantuje Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 i 51). Art. 47 mówi, że  każdy ma prawo do 

ochrony życia prywatnego, rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu 

osobistym. W art. 51 Konstytucji stwierdza się, że: 

 nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 

informacji dotyczących jego osoby, 

 władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych 

informacji o obywatelach niż  niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, 

 każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i 

zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa, 

 każdy ma prawo do  nadania sprostowania oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą, 

 zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami obowiązującymi od 

1.01.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). 



Zasady przetwarzania danych i prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą 

być przetwarzane w zbiorach danych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

oraz akty wykonawcze przyjęte na jej podstawie: rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Ustawa składa się z 9 rozdziałów
2
. Są to: 

 Przepisy ogólne, 

 Organ ochrony danych osobowych,  

 Zasady przetwarzania danych osobowych, 

 Prawa osoby, której dane dotyczą, 

 Zabezpieczenie danych osobowych,  

 Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa 

informacji, 

 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego,  

 Przepisy karne, 

 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe  i końcowe.  

Ustawę uzupełniają rozporządzenia, które precyzują jej funkcjonowanie, są to: 

 Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) – przyjęte na 

podstawie art. 39a ustawy, w którym  określono: rodzaj i zakres dokumentacji 

opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych – odpowiednie do zagrożenia i kategorii 

danych podlegających ochronie; główne wymogi techniczne i organizacyjne, jakie 

winny spełniać systemy informatyczne i urządzenia wykorzystywane do przetwarzania 

danych osobowych, 

 Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wzorów imiennego 

upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923) – przyjęte na podstawie 

art. 22a ustawy, 

 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru 

do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 

r., Nr 229, poz. 1536) - przyjęte na podstawie art. 46a ustawy – określa wzór, 

stanowiący załącznik do GIODO. 

Polska była jednym z ostatnich państw w Europie, w którym przyjęto regulację 

prawną dotyczącą ochrony danych osobowy. Ustawa o ochronie danych osobowych 

została uchwalona 29 sierpnia 1997 roku, miała 10 aktualizacji. Jest wzorowana na 

Dyrektywie 95/46 EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. Ma generalny charakter, co oznacza, że ma zastosowanie do 

każdych czynności przetwarzania danych osobowych. Ustawa określa zasady 
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 Tamże. 



postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, 

których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Stosuje się ją 

do przetwarzania danych osobowych: 

 w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach 

ewidencyjnych, 

 w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza 

zbiorem danych. 

Ustawa ma zastosowanie do: 

 organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych 

i komunalnych jednostek organizacyjnych, 

 podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,  

 osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością 

zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych (mających siedzibę albo  

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie 

trzecim,  o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).  

Ustawy nie stosuje się do: 

 osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub 

domowych, 

 podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, 

wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wyłącznie do przekazywania danych, 

 do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 

1984 roku - Prawo prasowe do działalności literackiej lub artystycznej, jeżeli umowa 

międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej.  

 jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, 

przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy tych ustaw.  

 W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej: 

 osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić 

bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 

identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 

fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, 

 informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

 Podmiotem danych osobowych – osobą fizyczną – jest każdy człowiek od 

urodzenia aż do śmierci. Oznacza to, że nie uznaje się za dane osobowe informacji 

dotyczących: 

 dzieci poczętych, lecz nienarodzonych
3
, 
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 osób zmarłych
4
, 

 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej. 

Dla przykładu za kryterium identyfikowalności osoby może posłużyć podstawowa 

cecha danych osobowych jaką jest pojedyncza informacja (np. numer PESEL). Numer 

ten jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym 

osobę fizyczną, w którym:  

 sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień),  

 kolejne cztery – liczba porządkowa i płeć osoby,  

 a ostatnia jest cyfra kontrolna, służąca do komputerowej kontroli poprawności 

nadanego numeru ewidencyjnego.  

Numer ten, występując nawet bez zestawienia z innymi informacjami o osobie, 

stanowi dane osobowa, a jej przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym 

w ustawie o ochronie danych osobowych
5
. 

W przypadku adresu poczty elektronicznej – bez dodatkowych informacji, 

umożliwiających ustalenie tożsamości osoby – zasadniczo nie stanowi danej osobowej. 

Występujący samodzielnie adres poczty elektronicznej można w wyjątkowych 

przypadkach uznać za dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy elementy jego treści 

pozwalają, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań – na ustalenie na ich podstawie 

tożsamości danej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy elementami treści adresu są np. 

imię i nazwisko jego właściciela. W kolejnym przypadku rozważony zostaje adres IP 

komputera, czy należy on do danych osobowych. Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony 

Danych, powołanej przez Parlament Europejski i Radę Europejską uznała literalnie 

adres IP za dane dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania, stwierdzając, że: 

„dostawcy usług internetowych oraz menedżerowie lokalnych sieci mogą, stosując 

rozsądne środki, zidentyfikować użytkowników Internetu, którym przypisali adresy IP 

ponieważ systematycznie zapisują w plikach daty, czas trwania oraz dynamiczny adres 

IP (czyli ulegający zmianie po każdym zalogowaniu) przypisany danej osobie. To samo 

odnosi się do dostawców usług internetowych, którzy prowadza rejestr (logbook) na 

serwerze http. Nie ma wątpliwości, że w takich przypadkach można mówić o danych 

osobowych (…)” 

Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
6
: 

 zbiór danych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o - 

charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, 

czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 

 przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane  

na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje 

się w systemach informatycznych, 
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 Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za okres 1.1.1999 r. 

– 31.12.1999 r. http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/33.doc (dostęp:20.12.2006). 
5
 Materiał informacyjny, strona internetowa GIODO, www.edugiodo.gov.pl (dostęp: 15.03.2015). 

6
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami obowiązującymi od 

1.01.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). 

http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/33.doc
http://www.edugiodo.gov.pl/


 usuwanie danych jest to zniszczenie danych osobowych lub taka ich 

modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dany dotyczą, 

 system informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą  

urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 

zastosowanych w celu przetwarzania danych, 

 zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to  

wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem, 

 usuwanie danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką  

ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą, 

 administrator danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, 

podmiot lub osobę, decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, 

 administrator bezpieczeństwa informacji – wyznaczony przez administratora 

danych nadzoruje przestrzeganie  zasad ochrony danych osobowych. To osoba, która w 

imieniu administratora danych dba o realizację procedur bezpieczeństwa danych 

osobowych, 

 zgoda osoby, której dane dotyczą - rozumie się przez to oświadczenie woli, 

którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa 

oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o 

innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie, 

 odbiorcy danych - rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane  

osobowe, z wyłączeniem:  

 osoby, której dane dotyczą,  

 osoby upoważnionej do przetwarzania danych,  

 przedstawiciela w przypadku przetwarzania danych osobowych przez 

podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, 

administrator danych jest obowiązany wyznaczyć swojego przedstawiciela w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze  

umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, 

 organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są 

udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem,  

 państwo trzecie rozumie się przez to państwo nie należące do Europejskiego - 

Obszaru Gospodarczego.  

 Dane osobowe możemy podzielić na zwykłe i wrażliwe:  

 do danych zwykłych zaliczamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, 

NIP, numer i seria dowodu osobistego, wykształcenie, zawód, płeć, numer telefonu.  

 do danych wrażliwych (sensytywne, szczególnie chronione) w rozumieniu 

ustawy zaliczamy: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, stan 

zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne, skazania, orzeczenia o ukaraniu, 

mandaty, orzeczenia wydane przed sądem lub urzędem. 



Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy wszystkie operacje, jakim 

poddawane są informacje a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych, w szczególności: 

 zbieranie (gromadzenie), 

 opracowywanie, utrwalanie, zmienianie, 

 przechowywanie, udostępnianie, przekazywanie, 

 usuwanie (niszczenie, modyfikacja). 

Przetwarzanie danych osobowych według ustaleń ustawy jest dopuszczalne  tylko 

wtedy, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 

dotyczących jej danych, 

 jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, 

 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej 

stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, 

 jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 

publicznego, 

 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie 

nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku przetwarzania jest niemożliwe, można 

przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. 

Za prawnie usprawiedliwiony cel, przetwarzania danych osobowych uważa się w 

szczególności:  

 marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, 

 dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, 

orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym.  

Przetwarzanie danych wrażliwych (o których mowa powyżej) jest 

dopuszczalne, jeżeli:  

 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o 

usunięcie dotyczących jej danych,  

 przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez 

zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,  

 przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest 



fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna 

prawnego lub kuratora, 

 jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań: kościołów i innych 

związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych 

organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych 

lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 

członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty 

w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony 

przetwarzanych danych, 

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 

odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych 

danych jest określony w ustawie, 

 przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 

usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo 

leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług 

medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 

 przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw 

przed sądem, 

 przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości 

publicznej przez osobę, której dane dotyczą, 

 jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania 

rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia 

naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób 

umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone, 

 przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i 

obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym
7
.  

Zasady przetwarzania danych osobowych: 

 zasada legalności - ustawy jest obowiązek przetwarzania danych zgodnie z 

prawem, 

 zasada merytorycznej poprawności – dane osobowe muszą być zgodne z 

prawdą, pełne (kompletne) i aktualne, 

 zasada adekwatności - administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju 

dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych, 

 zasada czasowego ograniczenia - nakłada na administratora obowiązek 

przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, 

 zasada celowości – należy zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z  prawem 

celów i nie poddawać ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. 
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Mimo, że ustawa nie zawiera definicji udostępniania danych osobowych, jest ona 

jedną z operacji wykonywanych na danych osobowych w ramach ich przetwarzania. 

Konfrontując udostępnianie z powierzeniem przetwarzania danych osobowych – można 

przyjąć, że osoba trzecia otrzymując dane osobowe od administratora tych danych w 

drodze ich udostępnienia, sama staje się ich administratorem. Nie oznacza to jednak, że 

dotychczasowy administrator przestaje nim być i traci swoje uprawnienia. 
Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy spoczywa na administratorze 

danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za 

przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową, W rezultacie udostępnienia dochodzi 

bowiem do nabycia uprawnień administratora danych (decyduje o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych przez kolejny podmiot. W przypadku przetwarzania 

danych osobowych przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w 

państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany wyznaczyć swojego 

przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator danych przetwarzający 

dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 

dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:  

 przetwarzane zgodnie z prawem, 

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są 

przetwarzane, 

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Administrator danych obowiązany jest zastosować środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochrona (zarówno do przetwarzania danych w 

systemie informatycznym jak i do tradycyjnego przetwarzania danych osobowych) a w 

szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich
8
: 

 udostepnieniem osobom nieupoważnionym, 

 zabraniem przez osobę nieuprawniona, 

 przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy, 

 zmiana, modyfikacją, utratą, 

 uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Przez bezpieczeństwo informacji należy rozumieć zachowanie ich: poufności, 

integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalności, 

niezawodności
9
: 

 poufności – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniona 

nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom, 

 integralności zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w  – 

sposób nieautoryzowany, 
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 dostępności – zapewnienie bycia osiągalnym i możliwym do wykorzystania na 

żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot, 

 rozliczalności – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane                   

w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 

 autentyczności – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak 

deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji), 

 niezaprzeczalność brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa                 – 

w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej 

wymianie, 

 niezawodności – zapewnienie spójności oraz zamierzonych zachowań                                                                      

i skutków.  

Do przetwarzanie danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych jest 

obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały 

do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Administrator danych prowadzi 

ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:  

 imię i nazwisko osoby upoważnionej;  

 datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych; 

 identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym;  

 osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane 

zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.  

Pracodawca, który nieprawidłowo gromadzi i przetwarza dane osobowe 

swoich pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, naraża się na 

odpowiedzialność cywilną i karną. 

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które  

jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:  

 uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia 

administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy 

administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i 

nazwiska, 

 uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych 

w takim zbiorze,  

 uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz 

podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,  

 uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że 

administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy 

informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, 

 uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności 

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,  

 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego 

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 



niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy 

albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

 wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych ze względu na jej szczególną sytuację, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy 

administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 

przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.  

Polityka bezpieczeństwa 

Dla prawidłowego funkcjonowania ochrony danych osobowych wymagane jest 

opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa, w której nastąpić powinno 

wskazanie działań, jakie należy wykonać, oraz ustanowienie zasad i reguł 

postępowania, które należy stosować, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe. 

Polityka bezpieczeństwa, zawiera w szczególności: 

 wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar w 

którym przetwarzane są dane osobowe, 

 wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych, 

 opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązań między nimi, 

 sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, 

 określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
10

. 

Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych ma szczególne znaczenie i 

wymaga oszacowania ryzyka związanego z utratą, uszkodzeniem, zagubieniem, 

kradzieżą. Znaczącym jest potrzeba dokonania szczególnej analizy zagrożeń dla 

przetwarzanych danych osobowych. Następnie możemy przystąpić do opracowania 

polityki bezpieczeństwa pamiętając ze poziom zabezpieczeń powinien być adekwatny 

do zagrożeń oraz przetwarzanych danych osobowych. Adekwatność środków 

zabezpieczeń do występujących zagrożeń szczególnie w przypadku przetwarzania przy 

wykorzystaniu systemu informatycznego powinna być zapewniona przez: 

 odpowiedni program antywirusowy, 

 „zaporę ogniową” – firewall – chroniącą przed wirusami i ewentualnymi 

włamaniami do systemu, 

 odpowiednie zasilanie awaryjne z zainstalowanym systemem antyprzepięciowym,   

systemem technicznej ochrony mienia – kamery rejestrujące ruch i dostęp do systemu.  

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 

Drugim dokumentem, który należy wykonać gdy przetwarzamy dane osobowe w 

systemie informatycznym  jest instrukcja zarządzania systemem informatycznym. W 

instrukcji powinny być umieszczone: 
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 procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych 

uprawnień w systemie informatycznych oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za te 

działania, 

 zastosowanie metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich 

zarządzaniem i użytkowaniem, 

 procedur rozpoczęcia i zakończenia pracy przeznaczonych dla użytkowników 

systemu, 

 procedur tworzenia kopi zapasowych oraz rozwiązań (programów) służących do 

ich wykonania, 

 opis organizacji przechowywania: 

 elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, 

 kopi zapasowych. 

 opis sposobu zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością 

szkodliwego oprogramowania, 

 sposobu realizacji wymogów bezpieczeństwa oraz rejestracji poszczególnych 

operacji na danych, 

 procedur wykonania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników 

informacji służących do przetwarzania danych
11

. 

O obowiązku wdrożenia danego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych w firmie stanowią kategorie przetwarzanych danych oraz poziom 

zagrożenia tych danych. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz 

zagrożenia wprowadzono następujące poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych w systemie informatycznym
12

: 

 podstawowy, 

 podwyższony, 

 wysoki. 

Poziom co najmniej podstawowy stosuje się gdy: 

 w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane wrażliwe, 

 żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych 

osobowych nie jest połączone z siecią publiczną, 

 obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpiecza się przed dostępem 

osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych, 

 przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze, przetwarzania danych 

osobowych, jest dopuszczalne za zgoda administratora danych lub w obecności osoby 

upoważnionej do przetwarzania danych osobowych,  

 w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych. 

Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co 

najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby w systemie tym rejestrowany był dla 

                                                           
11

 Tamże, s. 76-77. 
12

 Tamże, s. 30.  



każdego użytkownika odrębny identyfikator; dostęp do danych był możliwy wyłącznie 

po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.   

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza 

się, w szczególności przed: 

 działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego 

dostępu do systemu informatycznego; 

 utrata danych spowodowana awaria zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej; 

 w przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego 

zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 6 znaków; 

 kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed 

nieuprawnionym przejęciem, modyfikacja, uszkodzeniem lub zniszczeniem, usuwa się 

je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności. 

Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje  

szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza 

wyznaczonym obszarem, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec 

przetwarzanych danych osobowych. 

Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane 

osobowe, przeznaczone do: 

 likwidacji - pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie 

jest to możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, 

 przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych — 

pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskania, 

 naprawy - pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób 

uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby 

upoważnionej przez administratora danych. 

Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy: 

 w systemie informatycznym przetwarzane są dane osobowe wrażliwe, 

 żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych 

osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.  

W tym przypadku do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, które 

składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki 

specjalne. Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, wykorzystywane do 

ochrony danych osobowych, gdy przekazywane są poza wyznaczony obszar, 

zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych. Instrukcja 

zarzadzania systemem informatycznym powinna zostać rozszerzona o zastosowane 

środki bezpieczeństwa na tym poziomie. Administrator danych stosując środki 

bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym ma obowiązek zastosować także środki 

bezpieczeństwa określone dla poziomu podstawowego. 

Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu 

informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z 

siecią publiczną. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych 

chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie 



fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym 

dostępem
13

. 

W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, obejmują one: 

  kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym 

administratora danych a siecią publiczną; 

  kontrolą działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego 

administratora danych. 

Stosowane środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim, powinny uwzględniać 

także te rozwiązania które zostały określone na poziomie podstawowym i 

podwyższonym. Wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są 

przesyłane w sieci publicznej administrator danych stosuje środki ochrony 

kryptograficznej.  

Administrator danych jest to organ publiczny, instytucja, jednostka 

organizacyjna, podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne lub osoba 

decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Administrator danych musi 

dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. 

Jest zobowiązany do:  

 zastosowania środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do 

zagrożeń, 

  zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

  nadania upoważnień osobom mającym dostęp do danych osobowych, 

  prowadzenia dokumentacji opisującej przetwarzanie danych osobowych,  

  zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały 

wprowadzone. 

Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien 

zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi dokumentację 

opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w jak wyżej. 

Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. 

Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:   

 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 

 posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, 

 nie była karana za umyślne przestępstwo.  

Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa  

informacji. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio 

kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem 

danych. Administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność 
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administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania 

przez niego zadań. W przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa 

informacji zadania określone związane z ochrona danych osobowych wykonuje 

administrator danych.   

Głównym zadaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest 

zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 

przez: 

 sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla 

administratora danych, 

 nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych 

objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych, 

 zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Ponadto administrator bezpieczeństwa informacji: 

 opiniuje wnioski kierowane do kierownika jednostki o upoważnienie 

pracowników lub innych osób do przetwarzania danych osobowych, 

 prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, 

 prowadzi na bieżąco rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych,  

 informuje kierownika jednostki o przypadkach ujawnienia naruszenia ustawy i 

rozporządzeń oraz innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych. 

 Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych jest 

obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały 

do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. 

Administrator danych jest obowiązany do opracowania w formie pisemnej i 

realizowania tzw. polityki bezpieczeństwa. Pojęcie to należy rozumieć jako zestaw 

praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania danymi 

osobowymi, ich ochrony i dystrybucji wewnątrz określonej organizacji. Polityka 

bezpieczeństwa powinna odnosić się w sposób wyczerpujący do problemu 

zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie, jak i w 

systemach informatycznych.  

Obowiązek rejestracji wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, który 

mówi, że administrator jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji GIODO. 

Zanim zostanie zarejestrowany wniosek należy zadbać o legalne powierzenie 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli firma ma zamiar wykorzystywać w procesie  

przetwarzania danych także inne firmy (np. w przypadku hostingu, biura 

rachunkowego, call center) dopełnienie obowiązków informacyjnych udostępniać dane 

osobowe zgodnie z wymogami ustawy.  

Przystępując do wypełnienia nowego wniosku, musimy już na samym początku 

określić czy będziemy rejestrować nowy zbiór, w którym przetwarzać będziemy tylko 



dane zwykłe (zgłoszenie na podstawie ustawy) czy też wrażliwe (zgłoszenie danych 

przetwarzanych na podstawie jednej z przesłanek wskazanych w ustawie).  

Administrator danych powinien mieć zidentyfikowany adres swojej siedziby lub 

miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 

narodowej, jeżeli został mu nadany oraz podstawę prawną upoważniającą do 

prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych wyznaczonemu 

podmiotowi, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania. 

Następnie określa się cel przetwarzania danych, opisuje kategorię osób, których dane 

dotyczą oraz ustala zakres przetwarzanych danych. Po ustaleniu sposobu zbierania oraz 

udostępniania danych podaje się informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym dane mogą być przekazywane. Po opisie środków technicznych i 

organizacyjnych oraz sposobie ich realizacji przedstawiona zostanie informacja 

dotycząca  ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli 

państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych jest oceniany z 

uwzględnieniem wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych, w 

szczególności biorąc pod uwagę charakter danych, cel i czas trwania proponowanych 

operacji przetwarzania danych, kraj pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia 

danych oraz przepisy prawa obowiązujące w danym państwie trzecim oraz stosowane w 

tym państwie środki bezpieczeństwa i zasady zawodowe.  

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 

listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmiany 

dotyczące zwolnienia z obowiązku uzyskania zgody Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, które 

nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych 

osobowych, gdy ich przekazywanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul 

umownych albo wiążących reguł korporacyjnych. Nowe przepisy wprowadzają w 

polskim porządku prawnym instytucję wiążących reguł korporacyjnych oraz określają 

tryb ich zatwierdzenia przez GIODO.  

Administrator danych może jednak przekazać dane osobowe do państwa 

trzeciego, jeżeli:  

 osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,  

 przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem 

danych a osobą, której dane dotyczą lub jest podejmowane na jej życzenie, 

 przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, 

której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem, 

 przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania 

zasadności roszczeń prawnych,  

 przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, 

 dane są ogólnie dostępne.  
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W przypadkach innych niż wymienione powyżej przekazanie danych osobowych  

do państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu 

ochrony danych osobowych, może nastąpić po uzyskaniu zgody Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wydanej w drodze decyzji administracyjnej, 

pod warunkiem, że administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w 

zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgoda 

Generalnego Inspektora nie jest wymagana, jeżeli administrator danych zapewni 

odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą, przez:  

 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez 

Komisję Europejską, Parlamentu Europejskiego i Rady,  

 prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, które zostały 

zatwierdzone przez Generalnego Inspektora.  

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, powoływany i odwoływany jest przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej za zgodą Senatu.  

Na stanowisko Generalnego Inspektora może być powołany ten, kto łącznie 

spełnia następujące warunki:  

 jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,  

 posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie 

zawodowe, 

 nie był karany za przestępstwo. 

Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko 

ustawie. Kadencja Generalnego Inspektora trwa 4 lata. Przed przystąpieniem do 

wykonywania obowiązków Generalny Inspektor składa przed Sejmem następujące 

ślubowanie: „Obejmując stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych, a powierzone 

mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie”. Ślubowanie może być złożone z 

dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. Do zadań Generalnego Inspektora w 

szczególności należy:  

 kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami, 

 wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg,  

 zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze 

niepieniężnym wynikających z decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych 

przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

 prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów 

bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach 

danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji, 

 opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń,  



 inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony 

danych osobowych,  

 uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji. 

 Generalny Inspektor, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez 

niego pracownicy Biura, mają prawo:  

 wstępu, w godzinach od  6°° do 22°°, za okazaniem imiennego upoważnienia i 

legitymacji służbowej do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych 

oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych z ustawą,  

 żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 

osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

 wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni  

związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,  

 przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych, zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.  

Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz 

doręcza kontrolowanemu administratorowi danych. Protokół podpisują inspektor i 

kontrolowany administrator danych, który może wnieść do protokołu umotywowane 

zastrzeżenia i uwagi. 

W celu realizacji zadań, Generalny Inspektor może kierować do organów 

państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych 

jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, 

osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami 

prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej 

ochrony danych osobowych.  

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny 

Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji 

administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:  

 usunięcie uchybień, 

 uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie 

danych osobowych, 

 zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane 

osobowe, 

 wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 

 zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 

 usunięcie danych osobowych.  

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki 

organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem 

danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor 

kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.  



Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. 

uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego 

jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Rejestr ten zawiera 

informacje o powołanych przez administratorów danych i zarejestrowanych u 

Generalnego Inspektora administratorach bezpieczeństwa informacji. 

Publiczny dostęp do ogólnopolskiego, jawnego rejestru administratorów 

bezpieczeństwa informacji udostępniony został w ramach rozbudowy funkcjonującej od 

2006 roku elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych zwanej e-GIODO. Platforma ta służy nie tylko do udostępniania 

informacji zawartych w prowadzonych przez GIODO ogólnopolskim jawnym rejestrze 

zbiorów danych osobowych i ogólnopolskim, jawnym rejestrze administratorów 

bezpieczeństwa informacji, ale również do wspomagania operacji przesyłania drogą 

elektroniczną wniosków do GIODO o wpis lub aktualizację zawartych w nich 

informacji. Uruchomiony 26 stycznia 2015 r. moduł systemu e-GIODO umożliwiający 

dostęp do Rejestru ABI jest jednym z pierwszych etapów prac nad tym rejestrem. 

Kolejnymi etapami jego rozbudowy będą funkcjonalności, które pozwolą przekazywać 

wnioski o wpis, aktualizację lub wykreślenie ABI drogą elektroniczną 

z wykorzystaniem platformy ePUAP. System e-GIODO umożliwiający publiczny 

dostęp do prowadzonych przez GIODO rejestru zbiorów danych osobowych oraz 

rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji dostępny jest pod adresem: 

http://egiodo.giodo.gov.pl. 

Przepisy karne - za co ponosimy odpowiedzialność? 

 bezprawne przetwarzanie danych przez nieuprawnionego, 

 udostępnianie danych osobom nieuprawnionym, 

 naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych, 

 nie zgłoszenie danych do rejestru, 

 niedopełnienie obowiązku informacyjnego, 

 udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności kontrolnych. 

Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 

dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Jeżeli powyższy dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, 

partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub 

życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3.  

Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych 

osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie 

obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

http://egiodo.giodo.gov.pl/


pozbawienia wolności do roku. Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji 

zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku 

poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie 

informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Kto inspektorowi udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności kontrolnej, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

W opracowaniu przedstawiono podstawy prawno-organizacyjne jakie powinny 

być zrealizowane dla ochrony danych osobowych. Wskazano co należy zrobić dla  

zapewnienia ich pełnego bezpieczeństwa. Opisano pojęcie i rodzaje danych osobowych 

oraz wymagania w zakresie ochrony i dostępu do tych danych. Przedstawienie zasad, 

które pozwalają na przekazanie danych osobowych, w tym przekazywanie ich za 

granicę.  

Dla prawidłowego funkcjonowania ochrony danych osobowych występuje 

potrzeba opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa, w której powinno się 

wskazać działania, jakie należy wykonać oraz jakie zasady i reguły postępowania 

przyjąć, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe. W ramach polityki bezpieczeństwa 

należy opracować instrukcje zarządzania systemem informatycznym, w której 

opisane zostaną procedury przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem 

systemów informatycznych. Za zapewnienie zgodne z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwo danych osobowych odpowiedzialność ponoszą administrator danych, 

administrator bezpieczeństwa informacji i użytkownicy mający dostęp do tych danych. 

Nowe przepisy nadają także nowe uprawnienia i obowiązki dla Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, w tym obowiązek rejestracji baz danych zawierających 

dane osobowe. W opracowaniu przedstawiono mechanizmy kontroli prowadzonej przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność karną za 

naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Chcąc osiągnąć bezpieczeństwo danych osobowych, należy stosować model: 

Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj.  
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r., Nr 229, poz. 1536) - przyjęte na podstawie art. 46 a ustawy – określa wzór, 

stanowiący załącznik do GIODO. 
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