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Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

• Urząd odpowiedzialny - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych



Definicje 
ustawowe



Dane osobowe

• 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. 



Dane osobowe - przykłady

• PESEL

• NIP

• Nr dowodu osobistego

• Nr prawa jazdy

• Nr rachunku bankowego

• Adres mailowy

• IP komputera

• Nr telefonu komórkowego

• Syn byłego prezydenta Sławomir



Przetwarzanie danych osobowych

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak:

• zbieranie, 

• utrwalanie, 

• przechowywanie, 

• opracowywanie, 

• zmienianie, 

• udostępnianie,

• usuwanie, 





Podstawa prawna przetwarzania danych

• 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. 









Dane osobowe wrażliwe

• pochodzenie rasowe lub etniczne,

• życie seksualne,

• stan zdrowia, 

• kod genetyczny,

• nałogi,

• przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, 

• skazania, orzeczenia o ukaraniu i mandatach karnych, a także inne orzeczenia 

wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

• poglądy polityczne, 

• przekonania religijne lub filozoficzne, 



Dane osobowe wrażliwe

Nie są danymi osobowymi wrażliwymi informacje dotyczące, np:

• wysokości wynagrodzenia,

• adresu zamieszkania,

• stanu majątkowego, 

• liczby dzieci,

• wykształcenia,

• stanu cywilnego,

• zaciągniętych kredytów.



Podstawa prawna przetwarzania danych 
wrażliwych

• 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; 

• przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów statutowych i dotyczy wyłącznie członków 

organizacji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością;  

• dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem;  

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się 

do zatrudnienia pracowników i innych osób, 

• przetwarzane dane zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dotyczą; 



Obowiązki 
administratora 
danych osobowych



Obowiązki organizacji

• Posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych - wystarczającą podstawą jest zgoda 

osoby, której dane dotyczą (w przypadku danych osobowych wrażliwych musi mieć formę pisemną), zgoda 

nie może być „dorozumiana”, musi być świadoma i jednoznaczna,

• Wypełnienie wobec osoby, której dane dotyczą tzw. „obowiązku informacyjnego’ - poinformowanie o swojej 

pełnej nazwie, adresie siedziby, celu przetwarzania danych, planowanych odbiorcach danych, 

dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz o prawie wglądu w treść danych oraz ich poprawiania, a 

w przypadku pozyskania danych od osoby trzeciej - o źródle tych danych,

• Ochrona danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem,

• Opracowanie i wdrożenie pisemnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a jeśli dane są 

przetwarzane w komputerze - także instrukcji zarządzania systemem informatycznym - oba dokumenty 

szczegółowo opisują sposób przetwarzania danych a ich zawartość określa rozporządzenie,

• Zadbanie aby do przetwarzania danych dopuszczone były wyłącznie osoby posiadające upoważnienie 

organizacji oraz prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień, 

• Rejestrowanie zbiorów danych osobowych w GIODO (w przypadku danych osobowych wrażliwych zbiór 

musi być zarejestrowany przed rozpoczęciem przetwarzania danych)



Przetwarzanie danych w komputerze

Wymogi systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane a przynajmniej jeden z 

komputer jest połączony z internetem:

• Zastosowano  mechanizmy kontroli dostępu do danych, a dostęp do danych jest możliwy 

wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia, 

• Każdy użytkownik ma własny identyfikator i zmieniane co 30 dni hasło składające się z min. 8 

znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

• Komputer jest zabezpieczony przed wirusami oraz nieuprawnionym dostępem z zewnątrz, a 

także przed awarią zasilania mogącą spowodować utratę danych,

• Dane osobowe zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz 

programów służących do przetwarzania danych,

• Zastosowano środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do 

uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej

• System zapewnia odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz 

identyfikatora użytkownika który dane wprowadził,



Prawa osoby, której dane dotyczą

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; 

• 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;

• uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych; 

• 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; 









Zbiory niewymagające rejestracji

• zbiory danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w organizacji, 

świadczeniem jej usług na podstawie umów cywilnoprawnych, 

• zbiory danych dotyczących osób zrzeszonych w organizacji 

• zbiory danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w zakresie drobnych bieżących 

spraw życia codziennego;

• zbiory danych powszechnie dostępnych;  

• zbiory danych prowadzone wyłącznie w formie papierowej i niezawierające danych 

wrażliwych



Najważniejsze problemy

• Nieintuicyjne definicje i zbyt duże pole do ich interpretacji,

• Niektóre zapisy fizycznie nie do spełnienia,

• Niespójność niektórych interpretacji z literą ustawy,

• Wysokie wymogi dotyczące systemu komputerowego,

• Nieuwzględnienie specyfiki organizacji pozarządowych,

• Wysokie kary za bardzo uznaniowe uchybienia,

• Nieuwzględnienie nowych technologii,





Przepisy karne

• Kto przetwarza dane osobowe, do których przetwarzania nie jest uprawniony, 

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

• Kto będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia 

dostęp do nich nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.

• Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich 

przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

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

• Kto nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku.

• Kto nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej 

prawach lub przekazania informacji umożliwiających korzystanie z tych praw podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.




