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Wykaz skrótów
dyrektywa 95/46/WE – dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE
L 281, s. 31)
dyrektywa 2015/1535 – dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 9.09.2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych
oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. UE L 241, s. 1)
ENISA
– European Union Agency for Network and Information Security
EOG
– Europejski Obszar Gospodarczy
ETPC
– Europejski Trybunał Praw Człowieka
IOD
– inspektor danych osobowych
k.c.
– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
k.k.
– ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2204 ze zm.)
MoP
– „Monitor Prawniczy”
projekt,
– projekt z 8.02.2018 r. ustawy o ochronie danych osoboprojekt ustawy 		 wych, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302950/12457674/
12457675/dokument329506.pdf (dostęp: 14.02.2018 r.)
r.d.p.d.o.
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. poz. 1024)
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RODO,
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
rozporządzenie 		 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz2016/679 		 nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
TUE
– Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 13)
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 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
u.s.d.g.
– ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)



Słowo wstępne
Od 25.05.2018 r. jednolicie w całej Unii Europejskiej będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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), które zastąpi dotychczas obowiązujące unormowania dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich
państwach członkowskich UE. Do tej daty wszyscy administratorzy
i podmioty przetwarzające dane muszą dostosować się do nowej regulacji.
Rozporządzenie 2016/679 ma horyzontalny zakres zastosowania,
co oznacza, że nie jest ograniczone do konkretnej branży. Kształtuje
bowiem sytuację prawną wszystkich podmiotów na rynku, zarówno
z sektora prywatnego, jak i publicznego. Ponieważ jednak u jego podstaw leży podejście oparte na ryzyku oraz neutralności technologicznej, przy stosowaniu nowych przepisów niezbędne jest uwzględnianie
specyfiki działalności administratora, jej przedmiotu, związku działalności z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywanych w tym
celu środków, a także jego skali i zakresu.
W niniejszej publikacji staraliśmy się przybliżyć tę specyfikę z perspektywy branży e-commerce, wskazując i wyjaśniając nowe obowiązki
administratorów, w tym związane z dokonywaniem analizy ryzyka,
sposób realizacji praw podmiotów danych, a także przedstawiając zasady przetwarzania danych oraz przesłanki legalizacyjne.
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Zaakcentowaliśmy ułatwienia dla administratorów w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, zwolnienia, które są możliwe do zastosowania, ale równocześnie opisaliśmy nowy system sankcji w postaci
administracyjnych kar pieniężnych.
Liczę, że książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, ułatwi praktyczne zastosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
W powstaniu tego opracowania współuczestniczyło jedenastu autorów
o rozległych kompetencjach merytorycznych z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, będących przedstawicielami praktyki
i nauki prawa.
Dziękuję im za zaangażowanie i nieoceniony wkład!
dr Dominik Lubasz



Rozdział 1

Zagadnienia wprowadzające,
zakres zastosowania
i podstawowe pojęcia
1.1. Zagadnienia ogólne
O europejskiej reformie ochrony danych osobowych jest głośno już
od kilku lat. Czteroletni proces legislacyjny zmian regulacji unijnych
w zakresie ochrony danych osobowych, zapoczątkowany przedstawieniem przez Komisję Europejską w styczniu 2012 r. projektów aktów
prawnych1, na które składały się ogólne rozporządzenie o ochronie danych2 oraz tzw. dyrektywa policyjna3, zakończył się ich uchwaleniem
w kwietniu 2016 r. Od maja 2016 r. do maja 2018 r. prawodawca unijny przewidział okres przygotowawczy do stosowania RODO. W tym
czasie państwa członkowskie mogły, a w niektórych przypadkach były
zobowiązane, wydać akty wykonawcze, m.in. określające status organu
1
Wniosek – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), COM(2012)11 final.
2
Rozporządzenie to będzie jednak stosowane dopiero od 25.05.2018 r. (art. 99
ust. 2 RODO).
3
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. UE L 119, s. 89).
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ochrony danych (organu nadzorczego), postępowania przed nim oraz
zapewniające stosowalność rozporządzenia, m.in. w zakresie wprost
dopuszczonym w RODO, np. dotyczącym aspektów związanych
z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, relacją ochrony
danych osobowych do tajemnic prawnie chronionych lub danych zawartych w rejestrach publicznych.
W okresie przejściowym do stosowania rozporządzenia powinni
przygotować się też administratorzy. Rozporządzenie 2016/679 będzie
bowiem obowiązywało bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE, bez konieczności podejmowania przez ustawodawców
krajowych procedur implementacyjnych, i znajdzie zastosowanie do
wszystkich podmiotów zgodnie z zakresem swojego obowiązywania
opisanym poniżej w rozdz. 1.24. Według art. 99 ust. 2 od 25.05.2018 r.
znajdzie ono zastosowanie jako podstawa prawna działania wszystkich administratorów, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego,
w tym oczywiście przedstawicieli branży e-commerce.
W rozporządzeniu nie zostały natomiast przewidziane żadne przepisy przejściowe, które regulowałyby sytuację prawną podmiotów
zobowiązanych, w szczególności administratorów, którzy dane osobowe przetwarzają obecnie i będą przetwarzać po 25.05.2018 r. Jedynie
w motywie 171 RODO wskazano, że przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia już się toczy, powinno w terminie
dwóch lat od wejścia rozporządzenia w życie zostać dostosowane do
jego przepisów.
Podkreślić należy, że dla zapewnienia pełnej stosowalności rozporządzenia wprowadzono w nim szereg klauzul kompetencyjnych dla państw członkowskich, zarówno
o charakterze obligatoryjnym, jak i fakultatywnym, celem doregulowania niektórych
aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym warunków szczególnych przetwarzania, sankcji oraz organu nadzorczego, jak również możliwości
wprowadzenia w określonych przypadkach wyłączeń stosowania niektórych przepisów
rozporządzenia (art. 23 RODO). Realizując te obowiązki i uprawnienia kompetencyjne, polski projektodawca przedstawiał kolejne projekty ustawy, z których projekt
z 8.02.2018 r., m.in. wyłączający zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. a–b oraz d–f, art. 15
ust. 3 i 4, art. 19 oraz 34 rozporządzenia 2016/679 do administratorów, którzy nie są
podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i zatrudniają
mniej niż 250 osób, skierowany został do dalszych prac legislacyjnych.
4
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Administratorzy do 25.05.2018 r. powinni byli wdrożyć wymogi rozporządzenia, a po tym terminie mają utrzymać i aktualizować system
ochrony danych zgodny z przepisami RODO. Konieczne jest więc dokonanie analizy nowych zasad i przesłanek przetwarzania danych oraz
nowego katalogu praw podmiotów danych i obowiązków nakładanych
na administratorów, na których ostateczny kształt miała wpływ ocena
konieczności modyfikacji obowiązującego dotychczas modelu ochrony
danych osobowych ukształtowanego na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę 95/46/WE.
Cele rozporządzenia 2016/679 zostały przedstawione klarownie. Z jednej strony zmiany mają doprowadzić do unowocześnienia i urealnienia technologicznego przepisów, z drugiej – zapewnić wysoki poziom
ochrony praw i wolności podmiotów danych. Rozporządzenie ma też
doprowadzić do zapewnienia wysokiego i spójnego poziomu ochrony
danych osób fizycznych oraz do ujednolicenia poziomu prawnie egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, usuwając jednocześnie
przeszkody w swobodnym przepływie danych osobowych, gwarantując pewność i przejrzystość prawa, w szczególności dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a ostatecznie
zapewnić funkcjonowanie jednolitego poziomu obowiązków i zadań
administratorów danych i podmiotów przetwarzających, podlegających reżimowi rozporządzenia, uwzględniając potrzebę przetwarzania
danych w ramach grup kapitałowych lub dla celów zapewnienia bezpieczeństwa organizacji.
Rozporządzenie oparto na założeniu aktywnej roli administratorów
w doborze form i zakresu zabezpieczeń, przetwarzania i zgodności, co
jest wyrazem podejścia opartego na ryzyku (risk-based approach)5. Ponadto założono i konsekwentnie zrealizowano technologiczną neutralność skutkującą m.in. pozostawieniem administratorom swobody co do
wyboru metod i środków gwarantujących realizację zadań związanych
z bezpieczeństwem przetwarzania i osiągnięciem stawianych przez rozporządzenie celów. Osiągnięcie tego zamierzenia było możliwe dzięki
wprowadzeniu elastyczności i pewnej gradacji w zakresie obowiązków
5

Zob. poniżej rozdz. 1.3.10.
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Dominik Lubasz − doktor nauk prawnych; radca prawny, partner zarządzający w Lubasz
i Wspólnicy − Kancelaria Radców Prawnych; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim
i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych
osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw: o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, o ochronie
baz danych; ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego,
ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska.
W publikacji szczegółowo zaprezentowano nowe obowiązki administratorów działających w internecie wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO).
W opracowaniu autorzy omawiają:
− zasady przetwarzania danych,
− przesłanki uprawniające do przetwarzania,
− nowe obowiązki administratorów, a także
– prawa podmiotów danych, a w szczególności prawo do przenoszenia i sprostowania
danych, bycia zapomnianym oraz niepodlegania profilowaniu.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla administratorów oraz podmiotów
przetwarzających biorących udział w elektronicznym obrocie gospodarczym. Zainteresuje
również doradców prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, pracowników organów administracji publicznej, w tym organów regulacyjnych – UKE, GIODO, UOKiK.
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