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ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
EKPC – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta‐

wowych Wolności sporządzona w Rzymie
4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami
nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
(Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.)

EROD – Europejska Rada Ochrony Danych
IOD – Inspektor Ochrony Danych
k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1600)
k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.

z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze
zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania kar‐
nego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)
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Wykaz skrótów

KPP – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(Dz.Urz. UE z 2007 r. C 303, s. 1 ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PCA – Polskie Centrum Akredytacji
p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1302 ze zm.)

RODO,
rozporządzenie
2016/679

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da‐
nych osobowych i w sprawie swobodnego prze‐
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da‐
nych), Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, ze zm.

RPD – Rzecznik Praw Dziecka
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TUE – Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r.

poz. 864/30)
u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
u.o.d.o. – ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobo‐

wych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.)
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyj‐

nym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze
zm.)

u.s.o.z.r. – ustawa z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgod‐
ności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398
ze zm.)
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WPROWADZENIE

Prezentujemy Państwu komentarz, który w zamyśle autorów – prawni‐
ków, którzy przez ostatnie miesiące zajmowali się wdrażaniem RODO
w największych polskich i międzynarodowych korporacjach – służyć ma
przede wszystkim praktykom.

Dążyliśmy zatem do tego, aby zaprezentowane uwagi miały wymiar
przede wszystkim praktyczny i były „bliskie życia gospodarczego”.

Grono autorów stanowią zresztą prawnicy na co dzień praktykujący pra‐
wo, stąd dobrze rozumiemy, czego szukają w komentarzach prawnicy
w kancelariach, w firmach, a także osoby stykające się z problematyką
ochrony danych osobowych a niebędące prawnikami – w tym zwłaszcza
inspektorzy ochrony danych.

Wyrażamy nadzieję, iż nasz komentarz przynajmniej w pewnym stopniu
przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu i upowszechnienia wiedzy
na temat ochrony danych osobowych w Polsce.

dr Bartosz Marcinkowski
Partner DZP

z Zespołem Autorów

17





USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych
osobowych1,2

(Dz.U. poz. 1000; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa‐
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania prze‐
stępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Przedmiot regulacji]

1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z prze‐
twarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ‐
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól‐
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
2. Ustawa określa:

1) podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora
ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu;

2) warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certy‐
fikacji w zakresie ochrony danych osobowych, akredytowanego
przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego dalej „podmio‐
tem certyfikującym”, podmiotu monitorującego kodeks postę‐
powania oraz certyfikacji;

3) tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;
4) organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;

Bartosz Marcinkowski 21



Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne

5) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie da‐
nych osobowych;

6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej;
7) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobo‐

wych;
8) odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie

danych osobowych i postępowanie przed sądem;
9) odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za

naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Komentowany przepis określa zakres regulacji oraz wyłączenia stoso‐
wania ustawy. Zgodnie z nim ustawę o ochronie danych osobowych sto‐
suje się do ochrony osób fizycznych w zakresie przedmiotowym wska‐
zanym w rozporządzeniu 2016/6793. Zakres stosowania rozporządzenia
ma charakter wiodący, a polski ustawodawca wprost odwołał się do fun‐
damentalnej w dziedzinie ochrony danych osobowych w UE (w tym RP)
regulacji.

2. Z racji tego, że rozporządzenie 2016/679 ma zastosowanie do przetwa‐
rzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautoma‐
tyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany
danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających sta‐
nowić część zbioru danych art. 2 ust. 1 RODO, ustawę stosuje się w tym
samym zakresie. Powyższe może mieć znaczenie praktyczne, pozosta‐
wiając pewne, stosunkowo rzadkie, sytuacje poza zakresem regulacji.
Niemniej w szeregu przypadków wymagane będzie wstępne rozstrzyg‐
nięcie, czy zachodzą wskazane wyżej przesłanki normatywne stosowania
zarówno komentowanej ustawy, jak i rozporządzenia 2016/679. Rozpo‐
rządzenie 2016/679 w art. 2 ust. 2 i 3 zawiera wyłączenia przedmiotowe,
podmiotowe oraz przedmiotowo-podmiotowe dla stosowania wskaza‐
nych regulacji. Zważywszy enumeratywnie wymienione przesłanki wy‐

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra‐
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz‐
porządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, ze zm.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

łączające stosowanie rozporządzenia 2016/679 oraz brzmienie komen‐
towanego przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy nie
stosuje się w odniesieniu do przetwarzania danych:
1) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii, tj. np. dzia‐

łalności związanej z bezpieczeństwem narodowym;
2) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wcho‐

dzących w zakres tytułu V rozdziału 2 TUE, tj. wspólnej polityki za‐
granicznej i bezpieczeństwa;

3) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub
domowym charakterze, np. prowadzenie zdigitalizowanej domowej
książki adresowej czy domowego archiwum;

4) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, pro‐
wadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania
czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim
zagrożeniom.

3. W przypadku instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii za‐
stosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001 z 18.12.2000 r. o ochro‐
nie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie ta‐
kich danych4.

4. Zgodnie z ust. 2 komentowanego artykułu ustawa o ochronie danych
osobowych reguluje sfery, które można zaliczyć do kilku kategorii, w tym:
1) sferę podmiotową, tj. ustalenie kręgu podmiotów publicznych obo‐

wiązanych do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb za‐
wiadamiania o jego wyznaczeniu (art. 9 i 10 u.o.d.o.);

2) zagadnienia proceduralno-materialne dotyczące warunków i trybu
akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie
ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Cen‐

4 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez insty‐
tucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.Urz. UE L 8,
s. 1–22.
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Komentarz

Bartosz Marcinkowski – doktor nauk prawnych; radca prawny. Prowadził krajowe i mię-
dzynarodowe projekty z zakresu ochrony danych i prywatności w największych polskich 
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danych osobowych zajmuje się od ponad 20 lat.

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, 
które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi. W książce omówiono 
w sposób praktyczny i jednoznaczny m.in. następujące zagadnienia:
–  postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
–  warunki i tryb certyfikacji,
–  postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych,
–  wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych.

W opracowaniu udzielono jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na pojawiające się pyta-
nia dotyczące stosowania nowej polskiej ustawy. RODO pozostawia bowiem państwom 
członkowskim pewną swobodę w zakresie doprecyzowania rozwiązań w nim przewidzia-
nych, co może stwarzać wątpliwości interpretacyjne. 

Autorami publikacji są prawnicy praktycy zajmujący się problematyką ochrony danych 
osobowych od początku tej regulacji w Polsce.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków, zarówno prawników, jak 
i administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych.
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