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Podstawowe akty prawne
• Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z 

Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych
• Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 1995 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym 
przepływie tych danych

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 47, art. 49, art. 51)
• Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926) Zmiana z dnia 22 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 285) Zmiana z dnia 23 stycznia 
2004 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 219)

• Ustawa. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204) 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. nr 100 poz. 1024) 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do 
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1025)

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) prawo o szkolnictwie wyższym

 



Generalne zasady

• Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 
imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

• Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie 
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej 
określony

• Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 
informacji dotyczących jego osoby

• Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o 
obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym

• Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą

• Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa
• Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych
• 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



Zakres stosowania

• Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
– w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych

– w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem 
danych

• Ustawę stosuje się do:
– organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i 

komunalnych jednostek organizacyjnych
– podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne

– osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami 
prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, 
zawodową 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



Definicje

• Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej 

 Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub pzwłaośrednio, w szczególności przez powołanie 
się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników 
określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 
kulturowe lub społeczne 

 Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, 
jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań

• Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a szcza te, które 
wykonuje się w systemach informatycznych



Definicje

• Zbiór danych osobowych - każdy posiadający strukturę zestaw danych 
o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, 
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 
funkcjonalnie

• Administrator danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub 
osoba decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

• Dane wrażliwe - dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, 
życie seksualne,  dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów 
karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym



Podstawy prawne przetwarzania

• Zgoda osoby, której dane dotyczą, chyba, że chodzi o usunięcie  danych
• Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa
• Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane 

dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań 
realizowanych dla dobra publicznego

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów administratorów danych lub odbiorców danych  - a przetwarzanie 
danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

 Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się m.in. marketing bezpośredni 
własnych produktów lub usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej



Dane wrażliwe

• Przetwarzanie danych wrażliwych jest generalnie zabronione, chyba, 
że:
– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że 

chodzi o usunięcie danych
– przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich 

danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne 
gwarancje ich ochrony

– przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której 
dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, 
do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora

– przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia 
praw przed sądem



Dane wrażliwe

• Przetwarzanie danych wrażliwych jest generalnie zabronione, chyba, 
że:
– jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych 

związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych 
niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, 
naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, 
że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji 
lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z 
ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony 
przetwarzanych danych

– przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, 
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby 
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług 
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są 
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych



Dane wrażliwe

• Przetwarzanie danych wrażliwych jest generalnie zabronione, chyba, 
że:
– przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji 

praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

– jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do 
przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia 
szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań 
naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację 
osób, których dane zostały przetworzone

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora 
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a 
zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie

– przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości 
publicznej przez osobę, której dane dotyczą



Inne ograniczenia

• Dane muszą być merytorycznie poprawne i adekwatne do celu ich 
przetwarzania

• Nie można rozszerzyć zakresu bez podstawy prawnej
• Numery porządkowe stosowane w ewidencji ludności mogą zawierać tylko 

oznaczenie płci i daty urodzenia, numer nadania oraz liczbę kontrolną.
• Zabronione jest nadawanie ukrytych znaczeń elementom numerów 

porządkowych w systemach ewidencjonujących osoby fizyczne
• Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy 

osoby, której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem 
operacji na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym, 
chyba, że następuje podczas zawierania umowy i jest pozytywne dla osoby 
fizycznej

• Należy dopełnić obowiązek informacyjny (art. 24 i 25 Ustawy)
• Należy zabezpieczyć dane (art. 36-39 Ustawy oraz przepisy rozporządzeń 

wykonawczych)
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