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Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1;
sprost.: Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności
jego art. 16,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3,
1

Dz.Urz. UE C 229 z 31.7.2012, s. 90.)
Dz.Urz. UE C 391 z 18.12.2012, s. 127.
3
Stanowisko Parlamentu Europejskiego z 12 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z 8 kwietnia 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z 14 kwietnia 2016 r.
2
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a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej (zwanej dalej „Kartą praw podstawowych”) oraz art. 16 ust. 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowią, że każda osoba ma prawo do
ochrony danych osobowych jej dotyczących.
(2) Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie mogą – niezależnie od obywatelstwa czy miejsca
zamieszkania takich osób – naruszać ich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie ma na celu
przyczyniać się do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania
i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także do pomyślności ludzi.
(3) Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE4 jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku
z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych
osobowych między państwami członkowskimi.
(4) Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób,
aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć
względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych
w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się,
ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi
i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego
środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej,
religijnej i językowej.
(5) Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku
wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia transgranicznych przepływów danych osobowych. Wzrosła wymiana danych osobowych między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym między osobami fizycznymi, zrzeszeniami
i przedsiębiorstwami w Unii. Od organów krajowych państw członkowskich prawo
Unii coraz częściej wymaga, by w celu wykonania swoich obowiązków lub w celu
realizacji zadań w imieniu organu innego państwa członkowskiego współpracowały
ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi.
4
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych (Dz.Urz. UE L 281 z 23.11.1995, s. 31).

12

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...

Motyw 6–10

(6) Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych
znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno 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 i życie społeczne
i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ danych osobowych w Unii oraz ich
przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, równocześnie
zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony danych osobowych.
(7) Przemiany te wymagają stabilnych, spójniejszych ram ochrony danych
w Unii oraz zdecydowanego ich egzekwowania, gdyż ważna jest budowa zaufania,
które pozwoli na rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym. Osoby fizyczne powinny mieć kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Osoby fizyczne,
podmioty gospodarcze i organy publiczne powinny zyskać większe poczucie pewności prawa i jego stosowania w praktyce.
(8) W zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie dopuszcza doprecyzowanie lub
zawężenie jego przepisów przez prawo państw członkowskich, mogą one – o ile jest to
niezbędne, by krajowe przepisy były spójne i zrozumiałe dla osób, do których mają zastosowanie – włączyć elementy niniejszego rozporządzenia do swego prawa krajowego.
(9) Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE pozostają aktualne, jednak wdrażając
ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz
upowszechnienia się poglądu, że ochrona osób fizycznych jest znacznie zagrożona,
w szczególności w związku z działaniami w internecie. Różnice w stopniu ochrony
praw i wolności osób fizycznych w państwach członkowskich – w szczególności
prawa do ochrony danych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych
osobowych mogą utrudniać swobodny przepływ danych osobowych w Unii. Mogą
zatem stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej na szczeblu
Unii, zakłócać konkurencję oraz utrudniać organom wykonywanie obowiązków
nałożonych na nie prawem Unii. Różnice w stopniu ochrony wynikają z różnic we
wdrażaniu i stosowaniu dyrektywy 95/46/WE.
(10) Aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych oraz usunąć
przeszkody w przepływie danych osobowych w Unii, należy zapewnić równorzędny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych. Należy zapewnić spójne
i jednolite w całej Unii stosowanie przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jeżeli chodzi
o przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi, państwa członkowskie powinny
móc zachować lub wprowadzić krajowe przepisy doprecyzowujące stosowanie prze13
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