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USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

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) 
[Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L  z 2016 r., Nr 119, poz. 1]

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot i cele]
1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepły-
wie danych osobowych.

Uzasadnienie:  Cele i zasady dyrektywy 95/46/WE pozostają aktualne, jednak wdrażając 
ochronę danych w Unii, nie uniknięto fragmentaryzacji, niepewności prawnej oraz upo-
wszechnienia się poglądu, że ochrona osób fizycznych jest znacznie zagrożona, w szcze-
gólności w związku z działaniami w internecie. Różnice w stopniu ochrony praw i wolności 
osób fizycznych w państwach członkowskich – w szczególności prawa do ochrony da-
nych osobowych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą utrudniać swo-
bodny przepływ danych osobowych w Unii. Mogą zatem stanowić przeszkodę w prowa-
dzeniu 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.

Art. 1. [Prawo do ochrony danych osobowych] 
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

Art. 1. [Przedmiot i cele]
2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, 

w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Uzasadnienie:  Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych 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 funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony 
danych osobowych jej dotyczących.
Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludz-
kości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je 
postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podsta-
wowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw pod-
stawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych w Trak-
tatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu 
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oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności myśli, sumienia i religii, wol-
ności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa 
do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności 
kulturowej, religijnej i językowej.

Komentarz: Zmienia się filozofia podejścia do przetwarzania danych osobowych. RODO kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw osób, których dane są przetwarzane. Takie 
podejście odzwierciedla możliwość nakładania kar administracyjnych na administratorów, którzy nie respektują praw osób, których dane są przetwarzane.

Art. 1. [Prawo do ochrony danych osobowych] 
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, 

dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym 
ustawą.

Art. 1. [Przedmiot i cele]
3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje swobodnego przepływu danych osobowych w Unii 

z powodów odnoszących się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych.

Uzasadnienie: Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku 
wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia transgranicznych przepływów 
danych osobowych. Wzrosła wymiana danych osobowych między podmiotami publicz-
nymi 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 oso-
bowymi.
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 prze-
twarzaniem 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 doprecy-
zowujące stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia. Obok ogólnego, horyzontal-
nego prawa o ochronie danych wdrażającego dyrektywę 95/46/WE państwa członkowskie 
przyjęły uregulowania sektorowe w dziedzinach wymagających przepisów bardziej szcze-
gółowych. Niniejsze rozporządzenie umożliwia też państwom członkowskim doprecyzowa-
nie jego przepisów, w tym w odniesieniu do przetwarzania szczególnych kategorii danych 
osobowych (zwanych dalej „danymi wrażliwymi”). W tym względzie niniejsze rozporządze-
nie nie wyklucza możliwości określenia w prawie państwa członkowskiego okoliczności do-
tyczących konkretnych sytuacji związanych z przetwarzaniem danych, w tym dookreślenia 
warunków, które decydują o zgodności przetwarzania z prawem.
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Art. 16 ust. 2 TFUE powierza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie określenie zasad 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zasad swo-
bodnego przepływu takich danych.
Aby zapewnić spójny stopień ochrony osób fizycznych w Unii oraz zapobiegać rozbież-
nościom hamującym swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym, 
należy przyjąć rozporządzenie, które zagwarantuje podmiotom gospodarczym – w tym 
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom – pewność prawa 
i przejrzystość, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam 
poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów i pod-
miotów przetwarzających, które pozwoli spójnie monitorować przetwarzanie danych 
osobowych, a także które zapewni równoważne kary we wszystkich państwach człon-
kowskich oraz skuteczną współpracę organów nadzorczych z różnych państw człon-
kowskich. Aby rynek wewnętrzny mógł właściwie funkcjonować, swobodny przepływ da-
nych osobowych w Unii nie jest ograniczany ani zakazany z powodów odnoszących się 
do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z uwagi 
na szczególną sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
niniejsze rozporządzenie przewiduje wyjątek dotyczący rejestrowania czynności prze-
twarzania dla podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Ponadto zachęca 
się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując 
niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Rozumienie pojęcia mikroprzedsiębiorstw oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw powinno opierać się na art. 2 załącznika do zalecenia 
Komisji 2003/361/WE.

Komentarz: RODO nie wprowadza zmian w zasadach transferu danych.

Art. 2. [Zakres przedmiotowy ustawy]
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz 

prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach 
danych.

Art. 2. [Materialny zakres stosowania]
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 

w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny 
niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających 
stanowić część zbioru danych.

Uzasadnienie: Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dzie-
dzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znaczą-
co 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 organi-
zacji międzynarodowych, równocześnie zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony 
danych osobowych.



8RODO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PRZEWODNIK PO ZMIANACH

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przemiany te wymagają stabilnych, spójniejszych ram ochrony danych w Unii oraz zdecy-
dowanego 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.
Aby zapobiec poważnemu ryzyku obchodzenia prawa, ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem technicznym i nie powinna zależeć od stosowanych technik. 
Ochrona osób fizycznych powinna mieć zastosowanie do zautomatyzowanego przetwa-
rzania danych osobowych oraz do przetwarzania ręcznego, jeżeli dane osobowe znajdują 
się lub mają się znaleźć w zbiorze danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz ich strony 
tytułowe, które nie są uporządkowane według określonych kryteriów, nie powinny być 
objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Komentarz: RODO nie ma zastosowania do przetwarzania niezautomatyzowanego danych osobowych pod warunkiem, że dane te nie mają stanowić część zbioru danych. Zatem możliwe 
jest wyłączenie lub ograniczenie uprawnień osób, których dane są przetwarzane, co do przetwarzania danych w postaci papierowej, np. ewidencja gości prowadzona w formie pisemnej. Przy-
kładowo: Jeśli dane są zamieszczone wyłącznie w dokumentach papierowych, administrator nie ma obowiązku podawania informacji, jakie dane zostały zamieszczone w tych dokumentach.

Art. 2. [Zakres przedmiotowy ustawy]
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:

1)  w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych;
2)   w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem 

danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze 

względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, 
a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zasto-
sowanie jedynie przepisy rozdziału 5.

Art. 3. [Zakres podmiotowy ustawy]
1.   Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego 

oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
2.  Ustawę stosuje się również do:

1)  podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2)  osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami 

prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawo-
dową lub dla realizacji celów statutowych

– które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków 
technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. [Terytorialny zakres stosowania]
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 

w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub pod-
miotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii.

Uzasadnienie:  Przetwarzanie danych osobowych w kontekście działalności prowadzonej 
przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii po-
winno odbywać się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, niezależnie od tego, czy samo 
przetwarzanie ma miejsce w Unii. Pojęcie „jednostka organizacyjna” zakłada skuteczne 
i faktyczne prowadzenie działalności poprzez stabilne struktury. Forma prawna takich 
struktur, niezależnie od tego, czy chodzi o oddział czy spółkę zależną posiadającą osobo-
wość prawną, nie jest w tym względzie czynnikiem decydującym.




