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Od 25 maja 2018 r. jednolicie w całej Unii Europejskiej stosowane jest rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych), które zastąpiło dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące 
ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem 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 uchylające decyzję 
ramową Rady 2008/977/WSiSW (tzw. dyrektywa policyjna), weszło w skład europejskiego pa-
kietu reform ochrony danych osobowych mających na celu w szczególności unowocześnienie 
regulacji, zniesienie zbędnych obciążeń administracyjnych oraz usunięcie różnic w ochronie 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Europejska reforma przepisów kształtujących system ochrony danych osobowych stała się 
głównym przedmiotem badawczym w niniejszej publikacji. Omówienie regulacji unijnych, 
a także aktów prawa krajowego zapewniających skuteczność ogólnego rozporządzenia 
w Polsce, jak również implementujących przepisy dyrektywy policyjnej do krajowego porządku 
prawnego, osadzone jest jednak w publikacji w szerszym kontekście, uwzględniającym roz-
wiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, podstawy konstytucyjne ochrony danych oso-
bowych, jak i rozwiązania przyjęte w poszczególnych sektorach.

Meritum Ochrona danych osobowych składa się z dwóch częściach. W pierwszej, ogólnej czę-
ści opisane zostały podstawy międzynarodowe ochrony danych osobowych, regulacje unijne, 
tak w prawie pierwotnym, jak i wtórnym, a także regulacje krajowe, począwszy od podstaw 
konstytucyjnych, a skończywszy na przepisach szczegółowych ustawy o ochronie danych oso-
bowych i ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości. W części drugiej ujęto problematykę ochrony danych osobo-
wych z perspektywy poszczególnych sektorów, m.in. omawiając ochronę danych osobowych 
w sektorze łączności elektronicznej, medycynie, oświacie czy bankowości, a także poruszono 
wybrane problemy szczegółowe związane z ochroną danych osobowych i np. sztuczną inteli-
gencją, blockchain, zagadnieniami kolizyjnoprawnymi czy własnością intelektualną.

Publikacja ma charakter kompleksowy, łącząc zagadnienia teoretyczne i konstrukcyjne z kwe-
stiami praktycznymi, które są efektem przemyśleń wielu współautorów. 

SŁOWO  
WSTĘPNE
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Wkład w opracowanie niniejszej publikacji wniosło bowiem 30 autorów o rozległych kompe-
tencjach merytorycznych z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, będących prak-
tykami orzekającymi, jak i doradzającymi w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawi-
cielami nauki i administracji.

Dziękuję Im za zaangażowanie i nieoceniony wkład! 

Liczę, że Meritum Ochrona danych osobowych będzie ciekawą propozycją wydawniczą, do-
starczającą czytelnikom kompleksowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i ułatwia-
jącą prawidłowe stosowanie przepisów. 

Łódź, marzec 2020 r.
dr Dominik Lubasz
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20  Michał Czerniawski 

 

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna: Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automa-
tycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 
1981 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25), dalej: Konwencja 108, oraz Protokół dodatkowy do 
Konwencji (Dz. U. z 2006 r. Nr 3, poz. 15); Protokół nr 223 modernizujący Konwencję Nr 108, 
otwarty do podpisu 10  października 2018  r.; Rezolucja 34/169  Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ: Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego, Rezolucja 45 (95) Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ: Wytyczne w  sprawie uregulowania kartotek skomputeryzo-
wanych danych osobowych, Powszechna deklaracja praw człowieka, Paryż, 10 grudnia 
1948  r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych, otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167); Konwencja o Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 
do tej Konwencji, stanowiącymi jej integralną część sporządzone w Paryżu dnia 14 grud-
nia 1960 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490); Rezolucja (73) 22 Rady Europy, Rezolucja (74) 
29 Rady Europy, OECD, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data); Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – sporzą-
dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 
uzupełniona Protokołem nr 2.

1 Ochrona danych osobowych do dnia dzisiejszego nie doczekała się regulacji międzynarodo-
wej, która standaryzowałaby zasady przetwarzania danych osobowych na świecie. Przyjęte 
przez unijnego prawodawcę rozwiązania, tj. dyrektywa 95/46/WE oraz ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, stosunkowo restrykcyjne, mimo upływu ponad 20 lat od ich wypracowania, 
nie znalazły także na świecie zbyt wielu naśladowców. Nieco inaczej sytuacja ma się w odnie-
sieniu do prawa do prywatności. W tym zakresie bowiem istnieją standardy globalne, a po-
wstałe kilkadziesiąt lat temu przepisy wciąż można efektywnie stosować w społeczeństwie 
informacyjnym. Na poziomie międzynarodowym prawo do prywatności proklamowano po raz 
pierwszy w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjęta 10 grudnia 1948 r.), a następnie 
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.). 

WAŻNE! Zgodnie z art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 
„nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe 
lub korespondencję. (...) Każdy człowiek ma prawo obrony przeciwko takim ingerencjom i ata-
kom”. 

Z kolei, zgodnie z art. 29 ust. 2 tejże Deklaracji: 
„w korzystaniu ze swych praw i wolności człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są 
ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania pra-
wom i wolnościom innych oraz uczynienia zadość wymogom moralności, porządku publicznego 
i powszechnego dobrobytu”.

2 Deklaracja, uchwalona dwa lata po II wojnie światowej, a nad którą prace rozpoczęły się 
już w roku 1945, była odpowiedzią na działalność reżimów totalitarnych, przede wszystkim 
nazistowskich Niemiec. Był to istotny punkt zwrotny i pierwsze tak znaczące dokonanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze ochrony praw człowieka i w tym też kon-
tekście należy umiejscawiać prawo do prywatności. Choć w momencie powstania deklaracja 
była jedynie rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i nie tworzyła prawa międzynarodowego 
ani nie miała wiążącego charakteru, obecnie uznaje się ją za powszechnie obowiązujące pra-
wo zwyczajowe.

3Koncepcja „prywatności”, jest znacznie starsza od prawa ochrony danych osobowych. 
Pierwszą próbę zdefiniowana tego pojęcia podjęto pod koniec XIX w. W owym czasie utożsamiano 
„prywatność” z „prawem do bycia pozostawionym w spokoju” (ang. right to be let alone), a pierwsi 
definicję prywatności, rozumianej właśnie w ten sposób, sformułowali dwaj amerykańscy prawni-
cy S.D. Warren i L.D. Brandeis. Z kolei jeśli chodzi o sądy, czy też wymiar sprawiedliwości w ogól-
ności, to pojęciem „prawa do prywatności” jako pierwszy posłużył się Sąd Najwyższy Michigan 
w 1881 r. w sprawie DeMay v. Roberts. Z. Mielnik wskazuje, iż „prywatność” – szeroko rozumia-
na – jest to stan, w której jednostka podejmuje decyzje bez ingerencji ze strony osób trzecich 
[Z. Mielnik, Prawo do prywatności (wybrane zagadnienia), RPEiS 1996, nr 2, s. 29]. Prywatność 
można w pewnym uproszczeniu definiować jako sprawowanie kontroli nad dotyczącymi 
danej osoby informacjami. W szczególności prawo do prywatności pozwala na wyodrębnienie 
tzw. prywatności informacyjnej – prawa jednostki umożliwiającego kontrolowanie treści i obiegu 
dotyczących jej informacji [A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywat-
ności – rozwiązania polskie (w:) Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 
1999, s. 167; G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, 
s. 13]. Rola tego uprawnienia w społeczeństwie informacyjnym rośnie i wiązać z nim można 
choćby, prawo do bycia zapomnianym. A. Kopff w pierwszej polskiej publikacji poświęconej za-
gadnieniu prywatności, określa ją jako „prawo jednostki do życia własnym życiem układanym we-
dług własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej” 
[A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstruk-
cyjne), Studia Cywilistyczne 1972, nr 20, s. 6 i n.]. Według A. Kopffa, życiem prywatnym jest to 
wszystko, co ze względu na uzasadnione odosobnienie się jednostki od ogółu społeczeństwa służy 
jej do fizycznego i psychicznego rozwoju oraz zachowania pozycji społecznej. M. Safjan wskazuje, 
iż jest to zarówno obszar intymności i odosobnienia od innych, jak i sfera wolności i de-
cydowania o samym sobie [M. Safjan, Czy prywatność jest wartością chronioną w społeczeń-
stwie demokratycznym?, Rzeczpospolita z 23.02.1998 r.]. W epoce społeczeństwa informacyjnego 
i internetu na znaczeniu wydaje się zyskiwać, widoczny w części z powyższych definicji, aspekt 
„wolnościowy”, kontrolowania dotyczących siebie informacji i rozporządzania dotyczącymi siebie 
informacjami, w tym własnymi danymi osobowymi. Nie powinno budzić wątpliwości, że istotnym 
uzupełnieniem prywatności w internecie staje się prawo do ochrony danych osobowych. Prawo 
do ochrony danych osobowych jest koncepcją, która w polskim porządku prawnym pojawiła się 
dzięki aktom prawa międzynarodowego i unijnego. Jest to stosunkowo nowy obszar prawa, wyro-
sły właśnie na gruncie prawa do prywatności i choć obecnie jest to samodzielna dziedzina prawa, 
to wciąż łączy ją z prawem do prywatności szereg kwestii. 

WAŻNE! Prawa do ochrony danych osobowych nie można utożsamiać z prawem do prywatności. 
Są to odrębne koncepcję i tak np. naruszenie prawa do ochrony danych osobowych nie w każ-
dym przypadku będzie stanowić naruszenie prawa do prywatności, i vice versa.

4Prawo do prywatności i jego ewolucja pozostaje pod silnym wpływem postępu technicznego. 
Dzieje się tak choćby dlatego, iż korzystanie z otwartej sieci komputerowej jaką jest internet 
wiąże się z pozostawianiem po sobie duże ilości cyfrowych śladów, np. adresów IP urządzeń 
wykorzystywanych do łączenia się z siecią czy też logów. Coraz częściej użytkownicy cyber-
przestrzeni są przedmiotem inwigilacji i monitorowania ich aktywności. Tego typu działania 
podejmują tak podmioty prywatne (np. w celu profilowania), jak i organy państwa. A. Mednis 
już w 1995 r. wskazywał, iż: 

„[j]ednym z czynników wpływających na ewolucję poglądów jest niewątpliwie rozwój techniki, 
w tym środków umożliwiających ingerencję w życie prywatne jednostek wbrew ich woli i bez ich 
wiedzy” [A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995, s. 5]. 
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1. Wprowadzenie

Podstawa prawna: Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automa-
tycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 
1981 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25), dalej: Konwencja 108, oraz Protokół dodatkowy do 
Konwencji (Dz. U. z 2006 r. Nr 3, poz. 15); Protokół nr 223 modernizujący Konwencję Nr 108, 
otwarty do podpisu 10  października 2018  r.; Rezolucja 34/169  Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ: Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego, Rezolucja 45 (95) Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ: Wytyczne w  sprawie uregulowania kartotek skomputeryzo-
wanych danych osobowych, Powszechna deklaracja praw człowieka, Paryż, 10 grudnia 
1948  r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych, otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167); Konwencja o Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 
do tej Konwencji, stanowiącymi jej integralną część sporządzone w Paryżu dnia 14 grud-
nia 1960 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 76, poz. 490); Rezolucja (73) 22 Rady Europy, Rezolucja (74) 
29 Rady Europy, OECD, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data); Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – sporzą-
dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 
uzupełniona Protokołem nr 2.

1 Ochrona danych osobowych do dnia dzisiejszego nie doczekała się regulacji międzynarodo-
wej, która standaryzowałaby zasady przetwarzania danych osobowych na świecie. Przyjęte 
przez unijnego prawodawcę rozwiązania, tj. dyrektywa 95/46/WE oraz ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, stosunkowo restrykcyjne, mimo upływu ponad 20 lat od ich wypracowania, 
nie znalazły także na świecie zbyt wielu naśladowców. Nieco inaczej sytuacja ma się w odnie-
sieniu do prawa do prywatności. W tym zakresie bowiem istnieją standardy globalne, a po-
wstałe kilkadziesiąt lat temu przepisy wciąż można efektywnie stosować w społeczeństwie 
informacyjnym. Na poziomie międzynarodowym prawo do prywatności proklamowano po raz 
pierwszy w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjęta 10 grudnia 1948 r.), a następnie 
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.). 

WAŻNE! Zgodnie z art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 
„nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe 
lub korespondencję. (...) Każdy człowiek ma prawo obrony przeciwko takim ingerencjom i ata-
kom”. 

Z kolei, zgodnie z art. 29 ust. 2 tejże Deklaracji: 
„w korzystaniu ze swych praw i wolności człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są 
ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania pra-
wom i wolnościom innych oraz uczynienia zadość wymogom moralności, porządku publicznego 
i powszechnego dobrobytu”.

2 Deklaracja, uchwalona dwa lata po II wojnie światowej, a nad którą prace rozpoczęły się 
już w roku 1945, była odpowiedzią na działalność reżimów totalitarnych, przede wszystkim 
nazistowskich Niemiec. Był to istotny punkt zwrotny i pierwsze tak znaczące dokonanie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze ochrony praw człowieka i w tym też kon-
tekście należy umiejscawiać prawo do prywatności. Choć w momencie powstania deklaracja 
była jedynie rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i nie tworzyła prawa międzynarodowego 
ani nie miała wiążącego charakteru, obecnie uznaje się ją za powszechnie obowiązujące pra-
wo zwyczajowe.

3Koncepcja „prywatności”, jest znacznie starsza od prawa ochrony danych osobowych. 
Pierwszą próbę zdefiniowana tego pojęcia podjęto pod koniec XIX w. W owym czasie utożsamiano 
„prywatność” z „prawem do bycia pozostawionym w spokoju” (ang. right to be let alone), a pierwsi 
definicję prywatności, rozumianej właśnie w ten sposób, sformułowali dwaj amerykańscy prawni-
cy S.D. Warren i L.D. Brandeis. Z kolei jeśli chodzi o sądy, czy też wymiar sprawiedliwości w ogól-
ności, to pojęciem „prawa do prywatności” jako pierwszy posłużył się Sąd Najwyższy Michigan 
w 1881 r. w sprawie DeMay v. Roberts. Z. Mielnik wskazuje, iż „prywatność” – szeroko rozumia-
na – jest to stan, w której jednostka podejmuje decyzje bez ingerencji ze strony osób trzecich 
[Z. Mielnik, Prawo do prywatności (wybrane zagadnienia), RPEiS 1996, nr 2, s. 29]. Prywatność 
można w pewnym uproszczeniu definiować jako sprawowanie kontroli nad dotyczącymi 
danej osoby informacjami. W szczególności prawo do prywatności pozwala na wyodrębnienie 
tzw. prywatności informacyjnej – prawa jednostki umożliwiającego kontrolowanie treści i obiegu 
dotyczących jej informacji [A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywat-
ności – rozwiązania polskie (w:) Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 
1999, s. 167; G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, 
s. 13]. Rola tego uprawnienia w społeczeństwie informacyjnym rośnie i wiązać z nim można 
choćby, prawo do bycia zapomnianym. A. Kopff w pierwszej polskiej publikacji poświęconej za-
gadnieniu prywatności, określa ją jako „prawo jednostki do życia własnym życiem układanym we-
dług własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej” 
[A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstruk-
cyjne), Studia Cywilistyczne 1972, nr 20, s. 6 i n.]. Według A. Kopffa, życiem prywatnym jest to 
wszystko, co ze względu na uzasadnione odosobnienie się jednostki od ogółu społeczeństwa służy 
jej do fizycznego i psychicznego rozwoju oraz zachowania pozycji społecznej. M. Safjan wskazuje, 
iż jest to zarówno obszar intymności i odosobnienia od innych, jak i sfera wolności i de-
cydowania o samym sobie [M. Safjan, Czy prywatność jest wartością chronioną w społeczeń-
stwie demokratycznym?, Rzeczpospolita z 23.02.1998 r.]. W epoce społeczeństwa informacyjnego 
i internetu na znaczeniu wydaje się zyskiwać, widoczny w części z powyższych definicji, aspekt 
„wolnościowy”, kontrolowania dotyczących siebie informacji i rozporządzania dotyczącymi siebie 
informacjami, w tym własnymi danymi osobowymi. Nie powinno budzić wątpliwości, że istotnym 
uzupełnieniem prywatności w internecie staje się prawo do ochrony danych osobowych. Prawo 
do ochrony danych osobowych jest koncepcją, która w polskim porządku prawnym pojawiła się 
dzięki aktom prawa międzynarodowego i unijnego. Jest to stosunkowo nowy obszar prawa, wyro-
sły właśnie na gruncie prawa do prywatności i choć obecnie jest to samodzielna dziedzina prawa, 
to wciąż łączy ją z prawem do prywatności szereg kwestii. 

WAŻNE! Prawa do ochrony danych osobowych nie można utożsamiać z prawem do prywatności. 
Są to odrębne koncepcję i tak np. naruszenie prawa do ochrony danych osobowych nie w każ-
dym przypadku będzie stanowić naruszenie prawa do prywatności, i vice versa.

4Prawo do prywatności i jego ewolucja pozostaje pod silnym wpływem postępu technicznego. 
Dzieje się tak choćby dlatego, iż korzystanie z otwartej sieci komputerowej jaką jest internet 
wiąże się z pozostawianiem po sobie duże ilości cyfrowych śladów, np. adresów IP urządzeń 
wykorzystywanych do łączenia się z siecią czy też logów. Coraz częściej użytkownicy cyber-
przestrzeni są przedmiotem inwigilacji i monitorowania ich aktywności. Tego typu działania 
podejmują tak podmioty prywatne (np. w celu profilowania), jak i organy państwa. A. Mednis 
już w 1995 r. wskazywał, iż: 

„[j]ednym z czynników wpływających na ewolucję poglądów jest niewątpliwie rozwój techniki, 
w tym środków umożliwiających ingerencję w życie prywatne jednostek wbrew ich woli i bez ich 
wiedzy” [A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995, s. 5]. 
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została sporządzona w Rzymie, dnia 4 listopada 1950 r., weszła w życie w 1953 r. Na przestrzeni 
lat została zmieniona szeregiem protokołów (w sumie dotychczas przyjęto 15 protokołów, w tym 
protokół 14bis, który wygasł dnia 1 czerwca 2010 r.). Ustęp 1 wspomnianego powyżej artykułu 
stanowi, iż każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 
mieszkania i swojej korespondencji. Z kolei ustęp 2 tego artykułu podkreśla, iż: 

„[n]iedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie 
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 
kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub 
ochronę praw i wolności osób”. 

W art. 14 Konwencja zaznacza, iż: 

„[k]orzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapew-
nione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 
przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniej-
szości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”. 

WAŻNE! Nad przestrzeganiem postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czuwa Eu-
ropejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. Rozpatruje on skargi w zakresie 
przestrzegania przez strony postanowień tego aktu prawnego.

7W zakresie art. 8 EKPC i ochrony prywatności orzecznictwo doczekało się bogatego dorobku. 
Na podstawie art. 8 Konwencji Komitet Ministrów, o czym szerzej poniżej, wydał także szereg 
rezolucji:
  – Resolution (73) 22 on the protection of the privacy of individuals vis-à – vis electronic 

data banks in the private sector [„Rezolucja (73) 22 o ochronie życia prywatnego osób fi-
zycznych w kontekście elektronicznych banków danych w sektorze prywatnym”], 26 wrze-
śnia 1973 r.; 

 – Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals vis – à-vis electronic 
data banks in the public sector [„Rezolucja (74) 29 o ochronie życia prywatnego osób fi-
zycznych w kontekście elektronicznych banków danych w sektorze publicznym”], 20 wrze-
śnia 1974 r. 

Komitet Ministrów wydał także kilka niewiążących zaleceń. Europejska Konwencja Praw 
Człowieka nie gwarantuje prawa do prywatności w sposób bezwzględny. Dopuszcza ona możli-
wość ograniczenia wymienionych w niej praw z takich powodów jak bezpieczeństwo państwo-
we, integralność terytorialna, bezpieczeństwo publiczne, zapobieganie zakłóceniom porządku 
lub przestępstw, ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób, 
zapobieganie ujawnieniu informacji poufnych czy też zagwarantowanie powagi i bezstronno-
ści władzy sądowej.

WAŻNE! Artykuł 8 EKPC 
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania 
i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie 
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kra-
ju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę 
praw i wolności innych osób.

W 2006 r. ten sam autor wskazywał, iż: 

„współczesne technologie (stale zresztą rozwijane) doprowadziły do sytuacji, w której prawie 
każdy może zgromadzić o nas takie informacje, jakich jeszcze 40 lat temu nie byłyby w stanie 
zebrać tajne służby nawet najbardziej totalitarnych reżimów” [A. Mednis, Prawo do prywatności 
a interes publiczny, Kraków 2006, s. 7]. 

Zmienia się także socjologiczne postrzeganie prywatności – zwłaszcza w pokoleniu, które do-
rastało już w czasach, w których internet był powszechnie dostępny. W nim jest bowiem wręcz 
rutynowe upublicznianie informacji o sobie w internecie, w szczególności za pośrednictwem 
portali społecznościowych. Percepcja „prywatności” jako wartości zmienia się powoli. Jej 
ochronie nie sprzyja rozwój, zjawisk takich, jak choćby Web 2.0., u którego podstaw leży dzie-
lenie się informacjami w internecie. 

5 Jak już wspomniano, pierwszy akt prawa międzynarodowego, który wprost wskazuje na ko-
nieczność ochrony prywatności stanowi deklaracji praw człowieka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z 1948 r. Oczywiste jest, że ze względu na czas jej przyjęcia, nie mogła ona 
odpowiadać na zagrożenia dla prywatności, które niesie ze sobą postęp technologiczny, usta-
nowiła ona natomiast podstawy, na których do dnia dzisiejszego opierają się wszelkie rozwią-
zania dotyczące ochrony prywatności. To właśnie ochrona praw człowieka była punktem wyj-
ścia dla unijnego ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisów o ochronie danych osobowych. 
K. Kowalik-Bańczyk wskazuje, iż: 

„[w] obrębie Unii Europejskiej dane osobowe są tradycyjnie traktowane jako wartość zwią-
zana z prawem do prywatności, stąd ich rozbudowany system ochrony” [K. Kowalik-Bańczyk, 
Sposoby…, LEX]. 

Takie podejście wyróżnia europejskie regulacje np. na tle przepisów amerykańskich, które 
wywodzą się z przepisów konsumenckich i to konsument jest w nich przedmiotem ochro-
ny, a uprawnienia regulacyjne wykonuje Federalna Komisja Handlu (ang. Federal Trade 
Commission). Rola ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej uległa w ostatnich latach 
dużemu wzmocnieniu. Prócz coraz większej liczby spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, odniesienia do niej znajdują się w Karcie Praw Podstawowych, która wraz 
z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, stała się aktem prawa wiążącym wszystkie pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej. Z kolei z punktu widzenia prowadzenia biznesu i gospo-
darki, harmonizacja przepisów o ochronie danych osobowych jest ważnym aspektem budowy 
Jednolitego Rynku Cyfrowego, mającego za zadanie stymulować rozwój i wzmocnić konku-
rencyjność gospodarek Unii Europejskiej w społeczeństwie informacyjnym.

2. Rada Europy – Europejska Konwencja Praw Człowieka

A. Wstęp do EKPC

6 Z perspektywy europejskiej, w prawie międzynarodowym szczególną rolę pełni Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: EKPC) – umowa międzynaro-
dowa zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka był pierwszym przepisem dotyczącym ochrony danych osobowych w Europie. znaj-
duje zastosowanie do ochrony danych osobowych jedynie w ograniczonym zakresie [J. Barta, 
P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Warszawa 2015, s. 36]. Konwencja 
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została sporządzona w Rzymie, dnia 4 listopada 1950 r., weszła w życie w 1953 r. Na przestrzeni 
lat została zmieniona szeregiem protokołów (w sumie dotychczas przyjęto 15 protokołów, w tym 
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ochronę praw i wolności osób”. 

W art. 14 Konwencja zaznacza, iż: 
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ropejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. Rozpatruje on skargi w zakresie 
przestrzegania przez strony postanowień tego aktu prawnego.

7W zakresie art. 8 EKPC i ochrony prywatności orzecznictwo doczekało się bogatego dorobku. 
Na podstawie art. 8 Konwencji Komitet Ministrów, o czym szerzej poniżej, wydał także szereg 
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data banks in the private sector [„Rezolucja (73) 22 o ochronie życia prywatnego osób fi-
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 – Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals vis – à-vis electronic 
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lenie się informacjami w internecie. 

5 Jak już wspomniano, pierwszy akt prawa międzynarodowego, który wprost wskazuje na ko-
nieczność ochrony prywatności stanowi deklaracji praw człowieka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z 1948 r. Oczywiste jest, że ze względu na czas jej przyjęcia, nie mogła ona 
odpowiadać na zagrożenia dla prywatności, które niesie ze sobą postęp technologiczny, usta-
nowiła ona natomiast podstawy, na których do dnia dzisiejszego opierają się wszelkie rozwią-
zania dotyczące ochrony prywatności. To właśnie ochrona praw człowieka była punktem wyj-
ścia dla unijnego ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisów o ochronie danych osobowych. 
K. Kowalik-Bańczyk wskazuje, iż: 

„[w] obrębie Unii Europejskiej dane osobowe są tradycyjnie traktowane jako wartość zwią-
zana z prawem do prywatności, stąd ich rozbudowany system ochrony” [K. Kowalik-Bańczyk, 
Sposoby…, LEX]. 

Takie podejście wyróżnia europejskie regulacje np. na tle przepisów amerykańskich, które 
wywodzą się z przepisów konsumenckich i to konsument jest w nich przedmiotem ochro-
ny, a uprawnienia regulacyjne wykonuje Federalna Komisja Handlu (ang. Federal Trade 
Commission). Rola ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej uległa w ostatnich latach 
dużemu wzmocnieniu. Prócz coraz większej liczby spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, odniesienia do niej znajdują się w Karcie Praw Podstawowych, która wraz 
z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, stała się aktem prawa wiążącym wszystkie pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej. Z kolei z punktu widzenia prowadzenia biznesu i gospo-
darki, harmonizacja przepisów o ochronie danych osobowych jest ważnym aspektem budowy 
Jednolitego Rynku Cyfrowego, mającego za zadanie stymulować rozwój i wzmocnić konku-
rencyjność gospodarek Unii Europejskiej w społeczeństwie informacyjnym.

2. Rada Europy – Europejska Konwencja Praw Człowieka

A. Wstęp do EKPC

6 Z perspektywy europejskiej, w prawie międzynarodowym szczególną rolę pełni Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: EKPC) – umowa międzynaro-
dowa zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw 
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duje zastosowanie do ochrony danych osobowych jedynie w ograniczonym zakresie [J. Barta, 
P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Warszawa 2015, s. 36]. Konwencja 
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10W swoim orzecznictwie, Trybunał w Strasburgu zajmował się m.in. kwestiami retencji 
i przechowywania danych medycznych (wspomniany S. i Marper przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, M.K. przeciwko Francji z dnia 18 kwietnia 2013 r.; Peruzzo i Martens przeciwko 
Republice Federalnej Niemiec z dnia 4 czerwca 2013 r.; Avilkina i Inni przeciwko Federacji 
Rosyjskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. czy Radu przeciwko Republice Mołdowy z dnia 15 kwiet-
nia 2014 r.), ochrony grup szczególnie zagrożonych, w tym dzieci (Gaskin przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu z dnia 7 lipca 1989 r.), czy kwestią przetwarzania danych przez 
organy państwa (Leander przeciwko Szwecji z dnia 26 marca 1987 r., Amann przeciwko 
Szwajcarii, nr 27798/95, paragraf 69). 
ETPC poświęcił sporo uwagi m.in. kwestii legalności przetwarzania danych osobowych 
przez rządy i ich przedstawicieli. Ryzykiem przy ocenie zgodności przetwarzania danych 
z prawem jest zwłaszcza brak obiektywności organów państwa przy jej dokonywaniu. Ważne 
jest to, jakie zabezpieczenia praw przewidują krajowe systemy prawne. W szczególności 
przetwarzane dane nie mogą być nadmierne w stosunku do celów, dla których są przetwa-
rzane, oraz pozwalać na identyfikację podmiotu danych dłużej niż jest to niezbędne (S. and 
Marper przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Rotaru przeciwko Rumunii 2008, M.S. przeciw-
ko Szwecji). Osoby fizyczne muszą dysponować efektywnymi środkami dochodzenia swoich 
praw. Tytułem przykładu, w sprawie Khelili przeciwko Szwajcarii (orzeczenie z dnia 18 paź-
dziernika 2011 r., skarga nr 16188/07) Trybunał wskazał, że samo zarejestrowanie przez 
władze publiczne danych dotyczących życia prywatnego jednostki może stanowić ingerencję 
w rozumieniu art. 8 EKPC. Sporo uwagi ETPC poświęcił też kwestii wyważania praw, w orze-
czeniach w sprawach takich, jak Axel Springer AG przeciwko Niemcom czy Mosley przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, Trybunał dokonywał wyważenia prawa do wolności wypowiedzi 
z prawem do poszanowania życia prywatnego.

3. Rada Europy – Konwencja 108 i rezolucje

A. Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. o ochronie osób 
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych 

osobowych, sporządzona w Strasburgu  
dnia 28 stycznia 1981 r.

11 W Europie przez wiele lat prymat, jeśli chodzi o wyznaczanie standardów w obszarze 
ochrony danych osobowych, wiodła Rada Europy, a najważniejszym z efektów jej prac jest 
Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwa-
rzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

WAŻNE! Konwencja 108 została otwarta do podpisu w 1981 r. Weszła ona w życie dnia 1 paź-
dziernika 1985 r., po jej ratyfikacji przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Norwegię, 
Hiszpanię i Szwecję. Polska ratyfikowała Konwencję 108 dopiero dnia 24 kwietnia 2002 r.

12 Konwencja określa minimalne dla państw-stron wymogi w zakresie ochrony danych 
osobowych. Do dziś pozostaje ona jednym z najważniejszych aktów prawnych w zakresie 

B. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

8 W celu zapewnienia przestrzegania praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (w tym prawa do prywatności) ustanowiony został Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (art. 19 Konwencji). Samo prawo do prywatności było przedmiotem szeregu skarg 
do Trybunału. Sądy i trybunały państw uznających kompetencję ETPC, odwołują się do tych 
orzeczeń.
Jedną z kluczowych różnic między orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej a Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest to, iż dotyczy ono w dużo więk-
szej mierze oceny ingerencji w prawo do prywatności przez organy państwa i tego czy była 
ona uzasadniona. Tak jak w przypadku ochrony danych osobowych, także w przypadku 
prawa do prywatności, państwa dysponują pewną dyskrecjonalnością i mogą ograni-
czać jego zakres, m.in. ze względów bezpieczeństwa narodowego czy walki z prze-
stępczością. Natomiast ta uznaniowość nie jest swobodna, podlega ograniczeniom 
i może się to odbywać jednak wyłącznie przy spełnieniu szeregu wymogów. Wszelkie 
ograniczenia treści prawa do prywatności muszą także spełniać przesłankę bycia „koniecz-
nym w demokratycznym społeczeństwie”.

WAŻNE! Orzecznictwo ETPC koncentruje się na szeroko rozumianym poszanowaniu życia pry-
watnego, a nie ochronie danych osobowych jako takiej.

Ważne jest, aby wszelkie działania organów państwa odbywały się z poszanowaniem prawa do 
życia prywatnego. Stąd tak ważne, obecne także w orzecznictwie ETPC zasady proporcjonal-
ności i legalności przetwarzania danych. 

9 Szczególnie istotny dla wykładni art. 8 ETPC w kontekście prawa do prywatności i ochrony 
danych osobowych, wydaje się wyrok z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu (wyrok z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. i Marper przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 30562/04 oraz 30566/04). W sprawie tej Trybunał stwier-
dził m.in., że: ingerencję uważa się za konieczną w społeczeństwie demokratycznym, jeśli 
odpowiada pilnej potrzebie społecznej, a w szczególności, jeśli jest proporcjonalna do reali-
zowanego uprawnionego celu, a racje przedstawione przez władze krajowe na jej uzasadnie-
nie są odpowiednie i wystarczające. Pod uwagę należy brać naturę prawa, jego znaczeniu dla 
jednostki, charakter ingerencji czy realizowanego celu. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
potwierdził w niej także, że art. 8 Konwencji może obejmować też zagadnienia z obszaru 
ochrony danych osobowych. Trybunał wskazał, że ochrona danych osobowych może być 
elementem respektowania prawa do życia prywatnego i że ma ona fundamentalne zna-
czenie dla korzystania z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zagwaran-
towanego w art. 8 EKPC. Prawo krajowe musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przed 
użyciem danych osobowych niezgodnym z gwarancjami tego artykułu. Potrzeba zabezpieczeń 
jest tym większa w przypadku ochrony danych osobowych poddawanych automatycznemu 
przetwarzaniu. Prawo krajowe musi w szczególności zapewnić, aby dane takie były: istotne ze 
względu na cel ich gromadzenia oraz zachowane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 
której dotyczą, nie dłużej niż przez okres wymagany ze względu na wymieniony cel. 

WAŻNE! Prawo krajowe musi zapewnić odpowiednie gwarancje skutecznej ochrony przechowy-
wanych danych osobowych przed niewłaściwym użyciem lub nadużyciem.
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