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Podstawa prawna

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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).

• Ustawa o ochronie danych osobowych (obecnie w procesie legislacyjnym)

• Urząd odpowiedzialny - Urząd Ochrony Danych Osobowych



Naruszenie ochrony danych osobowych

naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych



Dane osobowe - nowa definicja

• informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(„osobie, której dane dotyczą”); 

• możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej. 

ZMIANA: brak występującej w obecnych przepisach przesłanki, w jakich 

warunkach osobę uznaje się za niemożliwą do zidentyfikowania.



Najważniejsze zmiany dla organizacji

• Wprowadzenie dodatkowych praw osoby, której dane są przetwarzane oraz związane z tym 

rozszerzenie tzw. „obowiązku informacyjnego”,

• Zniesienie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych,

• Zniesienie obowiązku wprowadzenia procedury bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym,

• Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 

(nieobowiązkowy jeśli organizacja przetwarza dane sporadycznie i nie są to dane wrażliwe),

• Zniesienie odgórnych wymogów dotyczących warunków jakie musi spełniać system informatyczny, w 

którym przetwarzane są dane osobowe,

• Wprowadzenie obowiązku zgłaszania w ciągu 72 godzin każdego naruszenia ochrony danych 

osobowych Urzędowi Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których naruszenie 

dotyczy,



Rejestr czynności przetwarzania danych

• imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, 

a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;

• cele przetwarzania;

• opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;

• kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w 

państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;

• gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w 

przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich 

zabezpieczeń;

• jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;

• jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,.



Zasady przetwarzania danych

• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 

dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej 

w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane („minimalizacja danych”);

• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez 

okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

(„ograniczenie przechowywania”);

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w 

tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).



Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

• pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania;

• zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 

fizycznego lub technicznego;

• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 

modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.



Warunki wyrażenia zgody

• Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie 
wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych.

• Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy 
także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający 
wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i 
prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca 
naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim 
wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

• Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy 
między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w 
tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do 
wykonania tej umowy.



Rozszerzony obowiązek informacyjny

• pełna nazwa i dane kontaktowe administratora (oraz - jeśli dotyczy - jego przedstawiciela i/lub 

inspektora ochrony danych osobowych);

• cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania;

• informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

• okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu;

• informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;

• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;



Prawo dostępu do swoich danych

• cele przetwarzania;

• kategorie odnośnych danych osobowych;

• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych;

• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

• informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie 

dostępne informacje o ich źródle;



Prawo do usunięcia danych

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane;

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania;

• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania;

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 

prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod 

uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by 

poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, 

by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich 

replikacje.



Prawo do ograniczenia przetwarzania

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z 
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub
państwa członkowskiego.


