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 WSTĘP

Przepisy o  ochronie danych osobowych dotyczą zarówno sekto-
ra prywatnego, jak i  publicznego. Podstawową regulacją dla sektora 
publicznego jest rozporządzenie ogólne 2016/679 (RODO) oraz prze-
pisy wdrażające RODO do polskiego porządku prawnego, w tym usta-
wa z  10.05.2018  r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.  1000). 
Co  istotne, RODO nie zawiera kompleksowej ogólnej regulacji doty-
czącej całego sektora publicznego (np. osobnego rozdziału dotyczące-
go tego rodzaju podmiotów). Normy szczególne skierowane do sektora 
publicznego należy rekonstruować w  ramach poszczególnych przepi-
sów RODO. Dodatkowo RODO daje państwom członkowskim moż-
liwość modyfi kowania (w  tym ograniczania) określonych wymogów 
RODO, m.in. w ramach przetwarzania danych przez podmioty z sek-
tora publicznego (np. ograniczenie sposobu realizacji obowiązków in-
formacyjnych). Wyłączenia lub ograniczenia mogą dotyczyć wszystkich 
lub niektórych kategorii administratorów z  tego sektora. Administra-
torzy z szeroko pojętego sektora publicznego muszą zawsze ustalić, czy 
dana materia regulowana jest przepisami RODO czy równoległą regu-
lacją, tj. tzw. dyrektywą policyjną (jeszcze nieimplementowaną do pol-
skiego porządku prawnego)1. Dyrektywa policyjna ustanawia przepisy 
o ochronie osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/680 z  27.04.2016  r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępo-
wań 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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prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i  ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagro-
żeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagroże-
niom (art. 1 ust. 1). W związku z tym w praktyce podmioty z sektora 
publicznego powinny stworzyć mapę wymogów RODO ze wskazaniem:

– które wymogi stosuje się bez modyfi kacji;
– które wymogi należy stosować przy uwzględnieniu modyfi kacji 

(wynikających z przepisów samego RODO oraz przepisów wdra-
żających);

– które wymogi nie znajdują (i w jakim zakresie) zastosowania.

Szczególna sytuacja podmiotów z sektora publicznego nie wynika tyl-
ko z faktu istnienia przepisów w sposób odrębny (od zasad ogólnych) 
regulujących ich sytuację. Pewne specyfi czne problemy dotyczące tego 
sektora ujawniają się przy wykładni regulacji potencjalnie „neutral-
nych” sektorowo. Na przykład w odniesieniu do problemu zgody jako 
podstawy przetwarzania danych osobowych – czy i  w  jakim zakre-
sie podmioty z sektora publicznego mogą przetwarzać dane osobowe 
w  oparciu o  zgodę podmiotu danych. Interpretacja przepisów doty-
czących sektora publicznego rodzi pytania w zupełnie podstawowych 
kwestiach. Już odpowiedź na pytanie, kto jest administratorem da-
nych, może budzić wątpliwości.

Dodatkowo podmioty z  sektora publicznego – identyfi kując zaadre-
sowane do nich wymogi –  muszą uwzględnić, w  jakich kategoriach 
stosunków prawnych dochodzi do przetwarzania danych (publicz-
noprawne, cywilnoprawne, w  zakresie prawa pracy etc.). Przykłado-
wo, chociaż do przetwarzania danych może dochodzić w ramach tej 
samej struktury organizacyjnej (urzędu), innym (odrębnym) admi-
nistratorem danych może być podmiot stosunków cywilnoprawnych 
(osoba prawna, np.  powiat), innym organ funkcjonujący w  ramach 
stosunków publicznoprawnych (wydający decyzje administracyjne, 
np.  starosta), a  jeszcze innym urząd (jako strona stosunków pracy)2. 

2 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) pracodawcą starosty, wicestarosty i członków zarządu 
powiatu jest starostwo powiatowe.
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Co  istotne, wskazane powyżej wyłączenia i  modyfi kacje mogą do-
tyczyć danego podmiotu tylko w  niektórych kategoriach stosunków 
prawnych, w szczególności gdy realizują zadania w ramach sprawowa-
nia władzy publicznej powierzonej administratorowi. To  dodatkowo 
komplikuje sytuację sektora publicznego.

W związku z powyższym niniejsza książka jest napisana według przed-
stawionego powyżej mechanizmu: wymogi ogólne  specyfi ka sekto-
ra publicznego. Celem publikacji jest przedstawienie (na przykładach) 
mechanizmów funkcjonowania wymogów ochrony danych osobo-
wych w sektorze publicznym. Książka ma służyć jako pomoc (wska-
zując kryteria istotne z punktu widzenia wymogów ochrony danych 
osobowych) w rozstrzyganiu kwestii istotnych w praktyce.





Rozdział I

INFORMAC JE OGÓLNE

1. Czym jest RODO

A Jak wskazuje RODO w swoich motywach, dzięki technologii za-
równo przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą 

na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej 
działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje 
osobowe publicznie i globalnie. Technologia zmieniła gospodarkę oraz 
życie społeczne i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ danych 
osobowych w UE oraz ich przekazywanie do państw trzecich i organi-
zacji międzynarodowych, równocześnie zaś technologia powinna za-
pewniać wysoki stopień ich ochrony.

C W związku z powyższym ustawodawca unijny zdecydował o za-
stąpieniu dyrektywy 95/461 no wym ogólnym rozporządzeniem 

unijnym o  ochronie danych osobowych2. Rozporządzenie jest więc 
aktem prawa europejskiego. Wskazany „europejski” charakter RODO 
należy uwzględnić w  szczególności na etapie wykładni i  stosowania 
jego przepisów. Samo RODO wskazuje, że  należy zapewnić spójne 

1  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L 281, s. 31, ze zm.).

2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: r ozporządzenie lub RODO.
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i jednolite w całej UE stosowanie przepisów o ochronie podstawowych 
praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych. W  praktyce należy m.in. zwracać uwagę, w  jaki sposób 
RODO jest wykładane w całej przestrzeni prawnej Unii (np. przez or-
gany nadzorcze poszczególnych państw UE).

C Należy także podkreślić, że ochrona osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podsta-

wowych. Artykuł 8 ust. 1 Karty Praw Podstawowych oraz art. 16 ust. 1 
TFUE stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobo-
wych jej dotyczących. Aby zapewnić wysoki poziom i spójność ochrony 
danych osób fizycznych oraz usunąć przeszkody w przepływie danych 
osobowych w Unii, podjęto działania, aby zapewnić równorzędny we 
wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych.

Samo RODO dopuszcza (w poszczególnych przepisach) możliwość do-
precyzowania lub zawężenia jego regulacji przez prawo państw człon-
kowskich. Państwa członkowskie mogą także – o ile jest to niezbędne 
do zapewnienia, by krajowe przepisy były spójne i zrozumiałe dla osób, 
do których mają zastosowanie –  włączyć elementy RODO do swego 
prawa krajowego. Przykłady takich regulacji zostaną przedstawione 
w dalszej części publikacji.

2. Kogo dotyczy RODO

A Rozporządzenie co do zasady ma zastosowanie do wszystkich 
branż oraz do sektorów prywatnego i  publicznego. Oczywiście 

szereg przepisów samego RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację 
prawną podmiotów z sektora publicznego. Co jednak istotne, przepisy 
RODO nie  zawierają jednej ogólnej regulacji uwzględniającej w  spo-
sób szczególny sytuacji podmiotów z sektora publicznego. Natomiast 
poszczególne przepisy odwołują się do pojęć dotyczących tego sek-
tora, łącząc z nimi określone skutki prawne. Chodzi w szczególności 
o przepisy odwołujące się do pojęć: „organy publiczne”, „zadanie reali-
zowane w interesie publicznym” oraz „zadanie realizowane w ramach 
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sprawowania władzy publicznej” w rozumieniu RODO. W tym miejscu 
–  ujmując to jeszcze bardzo ogólnie –  można stwierdzić, że  sytuacja 
podmiotów z sektora publicznego może być ujęta w sposób szczegól-
ny m.in. ze względu na pewne wyłączenia lub ograniczenia w stoso-
waniu wymogów RODO, i to zarówno na poziomie przepisów RODO, 
jak i przepisów wdrażających RODO do krajowego porządku prawne-
go. Należy jednak przyjąć regułę interpretacyjną, że tam, gdzie samo 
RODO i przepisy krajowe wyraźnie nie wprowadzają wyłączeń, ogra-
niczeń lub innych modyfikacji względem sektora publicznego, tam 
RODO należy stosować wprost (zgodnie z zasadą, że wyjątki powinny 
być interpretowane ściśle). Kwestie te zostaną omówione w poszczegól-
nych rozdziałach.

A Przepisy u.o.d.o. także obejmowały podmioty sektora publiczne-
go. Artykuł 3 ust. 1 u.o.d. o. przesądzał, że jej przepisy stosuje się 

do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do 
państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.

3. Stosowanie RODO

AC Zgodnie z art. 99 RODO rozporządzenie wchodzi w życie 
20. dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a sto-

sowane jest od 25.05.2018 r. Oznacza to, że 25.05.2018 r. to data, od której 
przepisy RODO są egzekwowane. Co jednak istotne, zgodnie z moty-
wem 171 RODO: „Niniejszym rozporządzeniem należy uchylić dyrek-
tywę 95/46/WE. Przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia już się toczy, powinno w terminie dwóch 
lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie zostać dostosowane 
do jego przepisów. Jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl 
dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie 
wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada wa-
runkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może 
kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniej-
szego rozporządzenia. Decyzje przyjęte przez Komisję oraz zezwolenia 
wydane przez organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 95/46/WE 
pozostają w  mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia”. 
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