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Wykaz skrótóW

akty prawne

d.u.o.d.o. – ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 922 ze zm.) – ustawa nie obowiązuje z wyjąt‑
kiem art. 1, 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, 14–22, 23–28, 31 oraz 
rozdziałów 4, 5 i 7*

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. UE L 281, s. 31, ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 
poz. 483 ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 917 ze zm.)

* Art.  175 u.o.d.o.: „Traci moc ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) z wyjątkiem art. 1, 
art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które 
zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpozna‑
wania, zapobiegania, wykrywania i  zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia 
postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich 
wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepi‑
sach stanowiących podstawę działania służb i  organów uprawnionych do realizacji 
zadań w  tym zakresie, w  terminie do dnia wejścia w  życie przepisów wdrażających 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 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 uchylającą decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89)”.
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k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administra‑
cyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 618 ze zm.)

nowela 
z 10.01.2018 r.

– ustawa z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych 
oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357)

projekt u.z.n.u. – projekt z 23.05.2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
2016/679, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951/
katalog/12457732#12457732

RODO – rozporządzenie 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 dyrek‑
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.)

u.o.d.o. – ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
poz. 1000) 

u.z.n.k. – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 419)

czasopisma i publikatory

Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
HUDOC – baza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

dostępna na stronie internetowej ETPC: echr.coe.int
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje‑

wódzkich Sądów Administracyjnych
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych
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Inne

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grupa Robocza 
Art. 29

– Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych

IOD – inspektor ochrony danych
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
SN – Sąd Najwyższy
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Paulina Zawadzka ‑Filipczyk

 Paulina Zawadzka ‑Filipczyk

Rozdział I

Zagadnienia wStępne

1.1. idea zmiany stanu prawnego 
w zakresie ochrony danych osobowych

Wyciąg z przepisów
Motyw 2 RODO
(…) Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczyniać się do tworzenia prze‑
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do 
postępu społeczno‑gospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek 
na rynku wewnętrznym, a także do pomyślności ludzi.

Motyw 4 RODO
Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby słu‑
żyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bez‑
względnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wywa‑
żyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności 
(…).

Motyw 10 RODO
Aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych oraz usunąć 
przeszkody w przepływie danych osobowych w Unii, należy zapewnić równo‑
rzędny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wol‑
ności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych. Należy 
zapewnić spójne i jednolite w całej Unii stosowanie przepisów o ochronie pod‑
stawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da‑
nych osobowych (…).
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Ujęta w ramy normatywne ochrona danych osobowych w niektó‑
rych państwach europejskich ma już niemal 40 lat, a zapoczątkowała 
ją Konwencja nr 108 Rady Europy z 28.01.1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych 
(Dz.U. z 2003 r. poz. 25), która weszła w życie 1.10.1985 r.1 Pierwot‑
nie Komisja Europejska postulowała jedynie wobec państw człon‑
kowskich UE ratyfikację tej konwencji, jednak wobec rozbieżności 
w uregulowaniach krajowych organy unijne podjęły inicjatywę stwo‑
rzenia odrębnych regulacji wspólnotowych w zakresie ochrony da‑
nych osobowych2. Ich efektem była dotychczas obowiązująca dyrek‑
tywa 95/46/WE, która została uchylona ze skutkiem od 25.05.2018 r. 
(czyli z datą, od której bezpośrednio skuteczne staje się RODO).

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso‑
bowych jest w Europie jednym z praw podstawowych, czego gwa‑
rancję stanowią zapisy art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389), jak również art. 16 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 
C 202 z 2016 r., s. 47). W związku z aneksją do UE Polska wdrożyła 
standardy unijne w zakresie ochrony danych osobowych w drodze 
ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Należy dodać, 
że ustawa ta obecnie nie obowiązuje, z wyjątkiem art. 1, 2, 3 ust. 1, 
art. 4–7, 14–22, 23–28, 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, w pozostałym za‑
kresie została zastąpiona nową ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie da‑
nych osobowych. 

Gwałtowny rozwój technologiczny i globalizacja, jak również znaczne 
zwiększenie transgranicznych przepływów danych osobowych, 
w tym pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, przyniosły 
jednakże całkowicie nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych 
osobowych. Powstała potrzeba stworzenia stabilniejszych i spójniej‑
szych ram ochrony danych osobowych w UE oraz zdecydowanego 
ich egzekwowania. Ponadto niezbędne stało się wzmocnienie u osób 

1 Konwencja nr 108 Rady Europy w Polsce obowiązuje od 1.09.2002 r.
2 W. Gogłoza, Prawo do prywatności – studium komparatystyczne, https://wgogloza. 

files.wordpress.com/2007/12/prywatnosc1.pdf (dostęp: 20.06.2018 r.).
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fizycznych, podmiotów gospodarczych i organów publicznych więk‑
szego poczucia pewności prawa i jego stosowania w praktyce. Celem 
aktualnej reformy europejskich przepisów o ochronie danych oso‑
bowych jest zatem zapewnienie w UE spójnego i równorzędnego 
we wszystkich państwach członkowskich stopnia ochrony praw 
i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych – co z kolei umożliwi swobodny przepływ danych oso-
bowych w UE, zniesie przeszkody w prowadzeniu działalności go-
spodarczej na szczeblu UE oraz w zakresie konkurencji, jak rów-
nież ułatwi organom wykonywanie obowiązków nałożonych na nie 
prawem UE.

Twórcom polskich regulacji ukierunkowanych na zapewnienie sku‑
tecznego stosowania RODO w naszej przestrzeni prawnej, oprócz 
wdrożenia przepisów unijnych, przyświeca równocześnie cel w po‑
staci zapewnienia efektywniejszego od obowiązującego obecnie sy‑
stemu ochrony danych osobowych. Priorytetem jest w szczególno‑
ści przyspieszenie trwających postępowań w sprawach dotyczących 
zasad naruszenia ochrony danych osobowych w Polsce3. Ustawo‑
dawca polski kończy prace nad projektem ustawy o zmianie niektó‑
rych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
2016/679 (dalej jako projekt u.z.n.u.)4.

1.2. Ochrona danych osobowych 
– podstawy prawne

Wyciąg z przepisów
Artykuł 1 RODO
1. W niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swo‑
bodnym przepływie danych osobowych.

3 Ocena skutków regulacji projektu  u.o.d.o., http://www.legislacja.gov.pl/projekt/ 
12302951 (dostęp: 3.12.2017 r.).

4 Tekst projektu i uzasadnienia dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12302951/katalog/12457732#12457732 (dostęp: 25.06.2018 r.).
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