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Część I

PODZIAŁY DANYCH OSOBOWYCH 
OBJĘTYCH KONTROLĄ



 

1. Dane osobowe wrażliwe (szczególne 
kategorie danych), dane o karalności 
oraz dane osobowe zwykłe

A
Przepisy RODO wyróżniają następujące kategorie danych osobo-
wych:

1) szczególne kategorie danych osobowych;
2) dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych;
3) inne kategorie danych osobowych (dane osobowe zwykłe).

A
Szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu RODO to 
dane osobowe:

1) ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne;
2) ujawniające poglądy polityczne;
3) ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe;
4) ujawniające przynależność do związków zawodowych;
5) genetyczne (tj. dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych 

cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne in-
formacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczegól-
ności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycz nej);

6) biometryczne (tj.  dane osobowe, które wynikają ze  specj alnego 
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicz-
nych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub 
potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wize-
runek twarzy lub dane daktyloskopijne);

7) dotyczące zdrowia (tj. dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psy-
chicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdro-
wotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia);

8) dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej osoby.
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Należy zwrócić uwagę, że katalog szczególnych kategorii danych oso-
bowych (danych wrażliwych) ma charakter zamknięty, chociaż niektóre 
z nich są określone w sposób bardzo ogólny, np. dane dotyczące seksu-
alności. EROD wskazuje, że przetwarzanie szczególnych kategorii da-
nych, np. o stanie zdrowia, może wynikać z możliwości wnioskowania 
tych informacji z danych zwykłych. Założenia lub wnioski dotyczące 
danych kategorii specjalnej, np. że dana osoba po odwiedzeniu strony 
głoszącej poglądy liberalne prawdopodobnie zagłosuje na daną partię, 
również stanowiłyby specjalną kategorię danych osobowych. Podobnie – 
jak wskazuje EROD – profilowanie może stworzyć specjalną kategorię 
danych, wnioskując z danych, które same w sobie nie są specjalną kate-
gorią danych, ale stają się takie w połączeniu z innymi danymi. Na przy-
kład można wywnioskować czyjś stan zdrowia na podstawie zapisów 
dotyczących zakupów żywności w połączeniu z danymi o jakości i war-
tości energetycznej żywności1.

A
Odrębną kategorią danych są dane dotyczące wyroków skazu-
jących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków 

bezpieczeństwa2. Jak wskazuje art. 10 RODO, przetwarzania danych oso-
bowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych 
lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art.  6 ust.  1 
RODO można dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych 
lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem UE lub prawem państwa 
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw 

1 EROD, Wytyczne 8/2020 dotyczące targetowania użytkowników mediów społecz-
nościowych, v. 2.0, 13.04.2021 r., nb 121, https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/
edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_pl_0.pdf (dostęp: 
15.02.2022 r.).

2 P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich 
danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018, art. 1 0, nt 3–4, przyjmują następu-
jące rozumienie wskazanych elementów:
1) informacje o „naruszeniach prawa” – informacje o przypadkach popełnienia prze-

stępstwa (naruszenia obowiązującego prawa) przez daną osobę fizyczną, ale nie-
stwierdzonych wyrokami sądowymi (np. informacja o nałożeniu mandatu karnego, 
który ukarany przyjął),

2) powiązane środki bezpieczeństwa – środki zabezpieczające, które zostały wskazane 
w art. 93a § 1 k.k.



 

2. Dane osobowe podane, zaobserwowane, pochodne oraz wywnioskowane 23

i  wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry 
wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz 
publicznych.

Co istotne, zgodnie z treścią art. 10 RODO przedstawione kategorie da-
nych, tj. dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronio-
nych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, mogą być przetwarzane 
na podstawie art. 6 RODO (a nie art. 9 RODO, który dotyczy szczegól-
nych kategorii danych osobowych). Wskazane kategorie danych mogą 
być przetwarzane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli 
przetwarzanie jest dozwolone prawem UE lub prawem państwa człon-
kowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolno-
ści osób, których dane dotyczą.

Pozostałe kategorie danych osobowych to dane osobowe zwykłe. Da-
ne osobowe zwykłe to wszystkie inne kategorie niż wskazane powyżej 
szczególne kategorie danych osobowych oraz dotyczące wyroków ska-
zujących i czynów zabronionych.

2. Dane osobowe podane, zaobserwowane, 
pochodne oraz wywnioskowane

A
Dla zrozumienia, czym są dane osobowe, istotne jest wyróżnienie 
następujących kategorii3:

1) podane dane osobowe – dane osobowe świadomie podawane przez 
osoby fizyczne, np. przy wypełnianiu formularza online;

2) zaobserwowane dane osobowe – dane osobowe rejestrowane auto-
matycznie, np. za pomocą plików cookies lub czujników online, lub 
telewizji przemysłowej umożliwiającej rozpoznanie twarzy;

3) pochodne dane osobowe – dane osobowe „tworzone” z innych da-
nych w stosunkowo prosty i bezpośredni sposób, np. przy oblicza-
niu zdolności kredytowej klienta;

3 ICO, Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection, v. 2.2, 
4.09.2017 r., s. 12, https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-
data-ai-ml-and-data-protection.pdf (dostęp: 15.02.2022 r.).
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4) wywnioskowane dane osobowe – dane osobowe tworzone za po-
mocą bardziej złożonych metod analitycznych (np. poprzez odszu-
kiwanie korelacji między zestawami danych i wykorzystanie tych 
korelacji do kategoryzacji lub profilowania osób, np.  obliczania 
wyników kredytowych lub przewidywania przyszłych wyników 
zdrowotnych). Dane wywnioskowane są oparte na prawdopodo-
bieństwach i w związku z tym są mniej pewne niż dane pochodne.

AG
Pojęcie danych osobowych obejmuje wszystkie wskazane 
kategorie. Potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

z 20.12.20 17 r., C-434/16, Peter Nowak przeciwko Data Protection Com-
missioner4. W przedmiotowej sprawie chodziło o odpowiedź na pytania:

1. Czy informacje zapisane przez osobę przystępującą do egzaminu 
zawo dowego w odpowiedziach lub jako odpowiedzi na arkuszu eg-
zaminacyjnym mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu dyrek-
tywy 95/46/WE?

2. Jakie czynniki są istotne dla określenia, czy w danym przypadku 
taki arkusz egzaminacyjny stanowi dane osobowe, i jakie znaczenie 
należy przypisać tym czynnikom?

We wskazanym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że:
1) użycie w zawartej w art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE definicji da-

nych osobowych wyrażenia „wszelkie informacje” odzwierciedla 
przyświecający unijnemu prawodawcy zamiar przypisania temu 
pojęciu szerokiego zakresu znaczeniowego, nie ograniczając go do 
informacji wrażliwych czy też prywatnych, lecz rozszerzając go po-
tencjalnie o informacje wszelkiego rodzaju, zarówno obiektywne, 
jak i subiektywne, w postaci opinii czy oceny, a jedynym warun-
kiem, które muszą one spełniać, jest to, aby „dotyczyły” danej osoby. 
Warunek ten jest zaś spełniony, gdy ze względu na swą treść, cel czy 
skutek dana informacja jest powiązana z daną osobą;

2) treść odpowiedzi egzaminacyjnych odzwierciedla poziom wiedzy 
i umiejętności osoby przystępującej do egzaminu w danej dziedzinie 
oraz, w odpowiednim przypadku, sposób jej rozumowania, wnio-
skowania i przyjęte przez nią krytyczne podejście. W przypadku 

4 EU:C:2017:994.
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egzaminu pisanego odręcznie odpowiedzi te zawierają poza tym 
informacje odnoszące się do charakteru pisma;

3) w odniesieniu do naniesionych przez egzaminatora komentarzy 
dotyczących tych odpowiedzi należy stwierdzić, że stanowią one, 
tak jak udzielone na egzaminie przez przystępującą do niego oso-
bę odpowiedzi, informacje dotyczące tej właśnie osoby. Treść tych 
komentarzy odzwierciedla bowiem wyrażoną przez egzaminatora 
opinię czy ocenę indywidualnych osiągnięć danej osoby na tym eg-
zaminie, a w szczególności poziomu jej wiedzy i umiejętności w da-
nej dziedzinie. To, że naniesione przez egzaminatora komentarze 
odnoszące się do odpowiedzi udzielonych na egzaminie przez oso-
bę do niego przystępującą są również informacjami dotyczącymi 
egzaminatora, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że te komentarze, 
ze względu na ich treść, cel czy skutek, są powiązane z egzaminowa-
ną osobą;

4) ta sama informacja może dotyczyć więcej niż jednej osoby fizycznej 
i stanowić w odniesieniu do tych osób dane osobowe w rozumieniu 
art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE, pod warunkiem że osoby te zostały 
zidentyfikowane lub są możliwe do zidentyfikowania.

Konkludując, Trybunał Sprawiedliwości na zadane pytania odpowie-
dział, że pojęcie danych osobowych należy interpretować w ten sposób, 
że odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawo-
dowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odno-
szące się do tych odpowiedzi stanowią dane osobowe w rozumieniu tego 
przepisu. Wyrok ten zachował swą aktualność także na gruncie RODO.

Co istotne, w ramach tego samego celu, w zależności czy dochodzić będzie 
do przetwarzania danych podanych, czy wywnioskowanych lub pochod-
nych, inne mogą być podstawy przetwarzania danych osobowych. Zwra-
ca na to uwagę EROD w opinii dotyczącej mediów społecznościowych5. 
Podobnie inny może być zakres realizacji praw. Dotyczy to przykładowo 
prawa do przenoszenia danych. Grupa Robocza Art. 29 (obecnie EROD), 
w kontekście prawa do przenoszenia danych, wskazała, że można wyróż-
nić różne kategorie danych w zależności od ich pochodzenia, aby określić, 

5 EROD, Wytyczne 8/2020…, nb 121.
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administracyjne: jedno w  sprawie naruszenia przepisów o  ochronie 
danych osobowych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych 
bez podstawy prawnej84, drugie w przedmiocie nałożenia na Główne-
go Geodetę Kraju administracyjnej kary pieniężnej za brak współpra-
cy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień 
kontrolnych85.

Oba te postępowania zakończyły się nałożeniem na G GK administracyj-
nej kary pieniężnej w wysokości 100 000 zł (maksymalny wymiar kary). 
Ponadto w przypadku postępowania w sprawie naruszenia przepisów 
o  ochronie danych osobowych w  związku z  przetwarzaniem danych 
osobowych bez podstawy prawnej Główny Geodeta Kraju został zobo-
wiązany do dostosowania operacji przetwarzania danych osobowych do 
przepisów RODO poprzez zaprzestanie udostępniania na portalu GEO-
PORTAL2 (www.geoportal.gov.pl) danych osobowych w zakresie nu-
merów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków 
(prowadzonej przez starostów). Co istotne, Prezes UODO – poza moż-
liwością stosowania egzekucji administracyjnej – na podstawie art. 83 
ust. 6 RODO posiada istotne uprawnienie w postaci nałożenia admini-
stracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego na 
podstawie art. 58 ust. 2 RODO (w tym nakazu dostosowania operacji 
przetwarzania danych osobowych do przepisów RODO). Oznacza to, 
że w przypadku niewykonania nakazu wynikającego z decyzji Prezes 
UODO będzie mógł nałożyć na Głównego Geodetę Kraju kolejną admi-
nistracyjną karę pieniężną.

24. Czy można kwestionować wszczęcie kontroli 
lub inne czynności w toku kontroli?

Wszczęcie kontroli nie oznacza, że  doszło do naruszenia przepisów 
o ochronie danych. Kontrola może uprawdopodobnić naruszenie, ale 
ostatecznie kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w  toku postępowania 

84 Decyzja Prezesa UODO z 24.08.2020 r., DKN.5112.13.2020, https://uodo.gov.pl/
decyzje/DKN.5112.13.2020 (dostęp: 15.02.2022 r.).

85 Decyzja Prezesa UODO z 2.07.2020 r., DKE.561.3.2020.
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administracyjnego. Z  zastrzeżeniem powyższych uwag dotyczących 
kontroli niezapowiedzianej, w praktyce nie ma środków prawnych do 
kwestionowania samego wszczęcia kontroli (zasadności kontroli).

25. Czy można kwestionować wszczęcie 
postępowania administracyjnego… 
lub inne czynności w jego toku?

Należy przyjąć, że  postępowanie administracyjne w  sprawie naru-
szenia przepisów o  ochronie danych osobowych wszczyna Prezes 
UODO z urzędu. W sytuacji gdy prowadzona była kontrola, wynika to 
wprost z art. 90 u.o.d.o. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli na podstawie 
informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzę-
du uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych, obowiązany jest do niezwłocznego wszczęcia postępowa-
nia, o którym mowa w art. 60 u.o.d.o. (w sprawie naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych). Tak samo należy przyjąć w sytuacji, gdy 
Prezes UODO decyduje się (bez prowadzenia kontroli) od razu wszcząć 
postępowanie administracyjne.

Do obu wskazanych sytuacji stosuje się, poprzez art.  7  u.o.d.o., 
art. 61 k.p.a. Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzę-
du lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby 
będące stronami w  sprawie. Co ważne, wydane na podstawie art.  61 
§ 4 k.p.a. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 
nie mieści się w żadnej z wyróżnionych w art. 3 § 2 p.p.s.a. kategorii form 
działania administracji publicznej podlegających sądowej kontroli. Jest 
ono czynnością procesową stanowiącą naturalną konsekwencję wyni-
kającej z art. 10 k.p.a. zasady zapewnienia stronom czynnego udziału 
w każdym stadium tego postępowania. Jedynym celem tej czynności 
jest więc poinformowanie strony o  wszczęciu postępowania admini-
stracyjnego i umożliwienie podjęcia przez nią aktywności ukierunko-
wanej na obronę jej praw. W konsekwencji zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania nie stanowi formy nałożenia na stronę jakiegokolwiek 
obowiązku bądź przyznania jej określonego prawa, czy to o charakterze 
materialnym, czy procesowym. Z tych też względów ustawodawca nie 
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przewidział możliwości jego kwestionowania ani w postępowaniu admi-
nistracyjnym, ani sądowym.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 61a k.p.a.:

„§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez 
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn po-
stępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej 
wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Przepis 
art. 61 § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie”.

W powyższym kontekście WSA w Warszawie w wyroku z 27.11.2020 r., 
II SA/Wa 1542/2086, wskazał, że:

„[…] w postanowieniu wydanym w trybie art. 61a § 1 k.p.a. organ 
nie może formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żąda-
nia. Instytucja odmowy wszczęcia postępowania kończy się aktem 
formalnym, a nie merytorycznym (por. wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt II OSK 999/14, 
publ. LEX nr 1989306).
Skoro nie jest prowadzone postępowanie administracyjne,  to za bezza-
sadne należało uznać podniesione w skardze zarzuty naruszenia art. 7 
w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 61a § 1 k.p.a. Jeśli bowiem organ 
powołuje się na oczywistość przeszkód uzasadniającą wydanie posta-
nowienia w przedmi ocie odmowy wszczęcia postępowania, to musi 
ona wynikać bądź z treści samego wniosku o wszczęcie postępowania, 
faktów powszechnie znanych lub znanych organowi z urzędu (art. 77 
§ 4 k.p.a.), bądź z dokumentów urzędowych, którymi dysponuje organ 
(za: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjne-
go. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r., str. 491). 
Nie prowadzi on w sprawie postępowania dowodowego. To między 
innymi odróżnia wstępną kontrolę wpływających do organu podań, 
od następczej kontroli możliwości prowadzenia postępowania. Jeżeli 
organ poweźmie wątpliwości co do możliwości procedowania, będzie 

86 LEX nr 3121804.
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potrzebował przeprowadzić w tym zakresie postępowanie dowodo-
we – to powinien wszcząć postępowanie, przeprowadzić je, a w razie 
następczego stwierdzenia przeszkody do jego kontynuacji i meryto-
rycznego zakończenia – umorzyć je na podstawie art. 105 k.p.a. Skoro 
zaś organ wybrał w niniejszej sprawie możliwe rozwiązanie na podsta-
wie art. 61a § 1 k.p.a., w ocenie Sądu słuszne, to oznacza, że nie mógł 
naruszyć przepisów o postępowaniu dowodowym.
W rozpoznawanej sprawie jako przesłankę zastosowania art.  61a 
§  1  k.p.a. organ powołał brak ustawowych kompetencji, a  więc 
w istocie brak przesłanki materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania 
skarżącej o nakazanie udostępnienia danych osobowych autorów ko-
mentarzy zamieszczonych na portalach internetowych Google oraz 
Facebook, naruszających jej dobra osobiste”.

26. Jaka jest relacja zasady rozliczalności 
do obowiązku zebrania materiału… dowodowego 
przez organ nadzorczy (art. 77 k.p.a.)?

Do postępowania w  sprawie naruszenia przepisów o  ochronie da-
nych (w związku z treścią art. 7 ust. 1 u.o.d.o.) zastosowanie znajdzie 
m.in. art. 77 k.p.a. Zgodnie z nim:

„§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wy-
czerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzu-
pełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia 
dowodu. […]”.

W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę, że zasada rozliczalno-
ści zawarta w RODO (art. 5 ust. 2) wskazuje, że to na administratorze 
danych spoczywa ciężar wykazania przestrzegania przepisów RODO 
(odnośnie do zapewnienia rozliczalności zob.  część III rozdział II 
„Jak zapewnić i udokumentować zgodność?”).

Pomiędzy powyższymi regułami nie zachodzi sprzeczność. W orzecz-
nictwie przyjmuje się, że obowiązek wskazany w art. 77 § 1 k.p.a. nie 
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