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Ochrona danych osobowych 

 

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych 
 
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  
art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych  

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych, stanowi przeniesienie art. 51 Konstytucji 
RP. 

 
Art.  51. [Prawo ochrony danych osobowych]  
1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 
dotyczących jego osoby. 
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji  
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych 
lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. 
 
Przepisy prawne: 
 
1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dalej ustawa. 

 

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie 
wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 
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2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony danych 
osobowych oraz wyłączenia. 
 
 
Zakres przedmiotowy to zgodnie z art. 2 ustawy: 
 
Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób 
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. 
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, 
 
Ustawa nie ma zastosowania w przypadkach: 
− przetwarzania danych osobowych w zbiorach doraźnych (tworzonych wyłącznie ze względów 

technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych), które po 
wykorzystaniu podlegają obowiązkowi niezwłocznego usunięcia albo anonimizacji – wyjątkiem są 
przepisy dotyczące zabezpieczenia takich zbiorów przez okres ich funkcjonowania (rozdział 5 
ustawy), 

− działalności dziennikarskiej w rozumieniu prawa prasowego, działalności literackiej lub 
artystycznej, za wyjątkiem przepisów dotyczących zabezpieczeń i umożliwiających organowi 
ochrony danych osobowych pozyskanie wyjaśnień oraz złożenie zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, o ile wolność wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji nie narusza 
istotnie praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

− umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita – jeżeli ta umowa stanowi inaczej, 
− istnienia odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, a przewidują dalej idącą ich 

ochronę, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych (stosuje się wówczas przepisy tych 
ustaw). 

 
Zakres podmiotowy jest bardzo szeroki, są podmioty należące do sfery: 
 
- publicznej  
- prywatnej 
 
Podmioty publiczne: 
 
Zgodnie z art.  3 ustawa ma zastosowanie do organów państwowych, organów samorządu 
terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych. 
Podmioty te, mogą decydować o celu i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach zadań 
przyznanych im przepisami prawa.  
Dotyczy to w szczególności:  
Sądy, prokuratury, policja, urzędy skarbowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, gminy, 
powiaty, województwa i inne. 
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Podmioty prywatne: 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawę stosuje się również do: 
 
1) podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne – np. prywatne zakłady opieki 

zdrowotnej, prywatne szkoły, przedszkola. 
2) osób fizycznych i osób prawnych (np. spółki z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje) 

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. 

  
Ustawy nie stosuje się do: 

1) osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych; 

2) podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystujących 
środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania 
danych. 
 
Wnioski 
 
Stowarzyszenia, fundacje podlegają przepisom o ochronie danych osobowych na dokładnie takich 
samych zasadach, jak inne podmioty prawa.  

 

3. Omówienie pojęć użytych w ustawie o ochronie danych 
osobowych 
 

Dane osobowe 
Art.  6.  1.  W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

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

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

Definicja ta nie jest zamkniętym katalogiem danych osobowych. 
 

Przykłady z orzecznictwa:  

 



5 
 

II SA/Kr 682/13, Numer telefonu i adres poczty elektronicznej jako dane osobowe  
w rozumieniu art. 6 u.o.d.o. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

Podanie numeru telefonu i adresu poczty internetowej stanowi podanie danych osobowych  
w rozumieniu art. 6 ust. 1-3 u.o.d.o., ponieważ te dane pozwalają na szybkie zidentyfikowanie 
konkretnej osoby. 

 

II SA/Wa 211/13, Numer rejestracyjny pojazdu oraz wizerunek zarejestrowany przez monitoring jako 
dane osobowe. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie 

1. Wizerunek osoby zarejestrowanej przez kamery monitoringu prowadzi do identyfikacji takiej osoby 
przez inne osoby, które je znają. 

2. Nie można przyjąć, że numer rejestracyjny pojazdu nie może prowadzić do identyfikacji osoby, a 
zatem, że nie stanowi on danych osobowych. 

 

II SA/Ol 194/12, Lista obecności zebrania wiejskiego jako informacja publiczna. Imienna lista 
zebrania wiejskiego a ochrona danych osobowych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Olsztynie 

1. Listy obecności mieszkańców wsi na zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego, kwestie 
związane ze zwołaniem i przebiegiem zebrań wiejskich stanowią informację publiczną. 

2. U.d.i.p. nie może naruszać przepisów innych ustaw odrębnie regulujących zasady ich udostępniania. 
Taką szczególną regulacją jest ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych, która jako lex 
specialis, winna znaleźć pierwszeństwo w zastosowaniu. 

3. Udostępnienie danych w postaci imienia i nazwiska w zestawieniu z nazwą sołectwa, stanowią dane, 
o jakich mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych  
i umożliwiają identyfikację osób, biorących udział w zebraniach wiejskich.  

 

I OSK 1079/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

1. Informacją dotyczącą osoby jest zarówno informacja odnosząca się do niej wprost, jak  
i taka, która odnosi się bezpośrednio do przedmiotów czy urządzeń, ale poprzez możliwość powiązania 
tych przedmiotów czy urządzeń z określoną osobą pośrednio stanowi informację także o niej samej. 

2. Tam gdzie adres IP jest na dłuższy okres czasu lub na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, a 
urządzenie to przypisane jest konkretnemu użytkownikowi, należy uznać, że stanowi on daną osobową, 
jest to bowiem informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby fizycznej. 

3. Internet często pozornie, a czasami faktycznie zapewnia anonimowość jego użytkownikom. Stanowi 
medialne forum, na którym prezentowane są treści naruszające ludzką godność, cześć i dobre imię. 
Dlatego też wszędzie tam gdzie numer IP pozwala pośrednio na identyfikację konkretnej osoby 
fizycznej powinien on być uznany za dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Odmienna interpretacja byłaby sprzeczna z normami konstytucyjnymi 
zawartymi w art. 30 i 47 Konstytucji RP. 

 

II SA/Gl 668/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
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Za dane osobowe należy uznać wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. Za takie dane należy uznać numery ksiąg wieczystych, skoro w 
księgach tych są między innymi ujawnione podmioty będące właścicielami  
i użytkownikami wieczystymi nieruchomości dla których księgi te są prowadzone. Skoro treść ksiąg 
wieczystych jest powszechnie dostępna to ujawnienie ich numeru pozwala jednocześnie na ujawnienie 
danych osobowych wpisanych w tych księgach właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. 

 
I OSK 667/09 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

1. Dane osobowe to zespół wiadomości (komunikatów) o konkretnym człowieku na tyle zintegrowany, 
że pozwala na jego zindywidualizowanie. Obejmuje co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji 
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże do tego się nie ogranicza, bowiem mieszczą się w 
nim również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością 
należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. W 
sytuacji gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej w 
miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów, należy uznać, iż stanowi ono dane osobowe 
podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.  
O zakwalifikowaniu danej informacji do kategorii danych osobowych decydują przede wszystkim 
obiektywne kryteria oceny, przy czym uwzględnić należy wszystkie informacje, w tym także 
pozajęzykowe (kontekst) do jakich dostęp mają osoby trzecie. 

2. Ujawnienie imienia i nazwiska skarżącego wraz z numerem klasy, szkoły do której uczęszczał oraz 
miejscowości w której szkoła jest położona powoduje, że identyfikacja skarżącego jest możliwa bez 
spełnienia warunku o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych wobec czego 
musi on otrzymać ochronę określoną w art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Wizerunek umieszczony na zdjęciu klasowym wykonanym przed trzydziestoma laty wraz opatrzeniem 
go imieniem i nazwiskiem, a następnie zamieszczonym na stronie internetowej stanowi dane osobowe 
w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Ocena tego, czy określenie tożsamości wymaga nadmiernych kosztów, czasu lub działań, powinna 
być dokonywana z uwzględnieniem możliwości technicznych w czasie przetwarzania danych 
osobowych. 

 

Jak widać z powyższego danymi nie będą tylko imię, nazwisko, adres, numer PESEL, NIP, nr 
telefonu. 
 
Dane wrażliwe  
 
Wyróżniono dane tzw. dane wrażliwe (delikatne, sensytywne), oprócz tzw. danych zwykłych, aby 
stosunku do nich wprowadzić większą ochronę. 

Przedstawione wyliczenie danych wrażliwych, z ustawy, ma charakter zamknięty. 
 
Za dane tego rodzaju ustawa uznaje dane dotyczące: 
 
- pochodzenie rasowe lub etniczne,  
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- poglądy polityczne,  
- przekonania religijne lub filozoficzne,  
- przynależność wyznaniową,  
- partyjną lub związkową,  
- o stanie zdrowia,  
- kodzie genetycznym,  
- nałogach lub życiu seksualnym, 
- dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

 

Art. 27 ust. 2 ustawy - przetwarzanie danych wrażliwych jest jednak dopuszczalne, jeżeli: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi  
o usunięcie dotyczących jej danych; 

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, 
której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony;  
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 marca 2001 r., II SA 401/00, 
uznał, że ośrodek pomocy społecznej przyznający świadczenia warunkowane stanem zdrowia 
wnioskodawcy ma prawo zbierać (przetwarzać) informacje dotyczące jego zdrowia. Sąd ten 
stwierdził w uzasadnieniu, że na podstawie przepisów ustawy  
o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej nie tylko mógł zebrać informacje  
o stanie zdrowia skarżącej, lecz był do tego zobowiązany. 

3) 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; 

4) 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;  
Podstawowe znaczenie ma to, czy są to organizacje nastawione na osiąganie korzyści 
majątkowych. To, czy przynoszą one zysk, jest sprawą drugorzędną. 

5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem; 
6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do 

zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w 
ustawie; 

7) 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; 

8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, 
której dane dotyczą; 

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

10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

 
Art.  7 ustawy wskazuje słowniczek użytych pojęć w ustawie: 

1) zbiór danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze 
osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie; 

2) przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

3) system informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, 
programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w 
celu przetwarzania danych; 

4) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i 
eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; 

5) usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich 
modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą; 

6) administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub 
osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych; 

7) zgodzie osoby, której dane dotyczą - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią 
jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może 
być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być 
odwołana w każdym czasie; 

8) odbiorcy danych - rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z 
wyłączeniem: 
a) osoby, której dane dotyczą, 
b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych, 
c) przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a – „w przypadku przetwarzania danych 
osobowych przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, 
administrator danych jest obowiązany wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej 
Polskiej.” 
d) podmiotu, o którym mowa w art. 31 - administrator danych może powierzyć innemu 
podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.    

e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane 
w związku z prowadzonym postępowaniem; 

9) państwie trzecim - rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
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4. Organ ochrony danych osobowych 
 
Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych - GIODO 
Aktualnie Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Edyta Bielak–Jomaa - doktor 
nauk prawnych. 
 
 
Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 

1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych; 
2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o 

ochronie danych osobowych; 
3) zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym 

wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2, przez stosowanie środków egzekucyjnych 
przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599); 

4) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a 
także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych  
i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji; 

5) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych; 
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych; 
7) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się 

problematyką ochrony danych osobowych. 
 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor z urzędu lub 
na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem, a w szczególności: 

− usunięcie uchybień, 
− uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, 
− zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, 
− wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 
− zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 
− usunięcie danych osobowych. 

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie administratora danych wyczerpuje znamiona 
przestępstwa, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
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ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 
Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inspektorów 
W celu wykonania zadań Generalny Inspektor, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni 
przez niego pracownicy Biura, mają prawo: 

1) wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji 
służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w 
którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub 
innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do 
przetwarzania danych; 

5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 

 
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna będąca 
administratorem danych osobowych są obowiązani umożliwi ć inspektorowi przeprowadzenie kontroli, 
a w szczególności umożliwi ć przeprowadzenie czynności oraz spełnić żądania. 

W toku kontroli zbiorów, inspektor przeprowadzający kontrolę ma prawo wglądu do zbioru 
zawierającego dane osobowe jedynie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej. 

 
Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 
kontrolowanemu administratorowi danych. 

Protokół podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, który może wnieść do protokołu 
umotywowane zastrzeżenia i uwagi. 

 

5. Przetwarzania danych osobowych 
 

Art. 1 ust. 2 – przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, 
dobro osoby, której dotyczy, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. 

Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek czynności wykonywane na danych osobowych, 
takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie. 

 

 
Art. 23 ustawy - przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 
danych; 
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2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa; 

3) jest to 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; 

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą. 

 

 Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w pkt 5, uważa się w szczególności: 

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; 

2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

6. Administratora danych osobowych 
 
Administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o 
których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 
 

Organizacja pozarządowa jest administratorem danych osobowych, ponieważ decyduje o celach i 
środkach przetwarzania danych osobowych. 

Będzie administratorem danych osobowych niezależnie od tego, czy powierzy przetwarzanie danych 
osobowych w drodze umowy innemu podmiotowi czy też zostanie wyznaczony pracownik w 
strukturze stowarzyszenia odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. 

W organizacji pozarządowej może być wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji. Nie ma 
obowiązku ustanowienia administratora bezpieczeństwa informacji.  

 
Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony 
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: 

1) przetwarzane zgodnie z prawem; 
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem ust. 2; 
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż 

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

2.  Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli 
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje: 

1) w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych; 

2) z zachowaniem przepisów art. 23 i 25. 
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7. Zbiory danych osobowych, wyłączenia i zgłaszanie 
 
Zbiór danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych  
o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw 
ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie; 
Każda organizacja posiada dane osobowe np. dane członków, pracowników, współpracowników, 
wolontariuszy i beneficjentów. 

Zbiór danych osobowych usystematyzowany powinien być zgłoszony do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, o ile nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 
43 ustawy o ochronie danych osobowych zwalniająca administratorów danych z tego obowiązku. 

Przykładowe zbiory danych osobowych: 

- darczyńcy 

- uczestnicy projektu 

- wolontariusze  

- książka korespondencji  
 

Uogólniając, rejestruje się dane osobowe osób „z zewnątrz”, spoza organizacji, a nie rejestruje danych 
osób „z wewnątrz” z organizacji, np. danych członków stowarzyszenia, pracowników i 
współpracowników organizacji. 

Pomocne w ustaleniu czy mamy do czynienia ze zbiorem danych osobowych będzie strona 
internetowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji  

 
Art.  40.   
Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, 
z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie art. 43. 

 
Art.  41.  [Treść zgłoszenia zbioru danych]  
1.  Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać: 

1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych; 

2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę 
prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, 
oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania; 

3) cel przetwarzania danych; 

3a) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych; 

4) sposób zbierania oraz udostępniania danych; 
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4a) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; 

5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-
39; 

6) informację o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w 
przepisach, o których mowa w art. 39a; 

7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. 
 

2.  Administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę 
informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

 
Rejestr zbiorów danych osobowych (art.  42 ustawy) 
1.  Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Rejestr 
powinien zawierać informacje. 

2.  Każdy ma prawo przeglądać rejestr. 

3.  Na żądanie administratora danych może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu zgłoszonego 
przez niego zbioru danych. 

4.  Generalny Inspektor wydaje administratorowi danych wrażliwych, zaświadczenie  
o zarejestrowaniu zbioru danych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 

 
Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru danych (art.  43 ustawy)  
1.  Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: 

1) zawierających informacje niejawne; 

1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 
funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności; 

2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie 
przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym; 

2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 

2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w 
Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym; 

2c) przetwarzanych przez właściwe organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z 
organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej 
sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego; 

4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie 
umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się; 
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, 
radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta; 

6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu 
Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum 
ogólnokrajowego i referendum lokalnego; 
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7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do 
wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności; 

8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej; 

9) powszechnie dostępnych; 

10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu 
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 

11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego; 

12) przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów 
informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1. 

Obowiązkowi rejestracji danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe, nie 
podlega administrator danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go 
Generalnemu Inspektorowi do rejestracji. 

W praktyce mogą być to dane np. darczyńców organizacji, które organizacja ma obowiązek zbierać w 
celach sprawozdawczych, dane pracowników i współpracowników, z którymi zawiera umowy, a także 
dane członków organizacji (czyli osób zrzeszonych). Tych danych nie trzeba będzie rejestrować. 

 

8. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
 
Osoby uprawnione do przetwarzania danych (art.  37 ustawy)  
Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane 
przez administratora danych. 
 
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (art.  39 ustawy)  
Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna 
zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej; 

2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 
 

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te 
dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

 

9. Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych 
 
Organizacja w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, ma obowiązek 
informacyjny. 
Można wyróżnić dwie grupy przepisów w zależności od tego, od kogo dane są pozyskiwane.  
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I grupa  - dot. osoby, której one dotyczą – art. 24 ustawy,  
II grupa - do pozostałych przypadków zbierania danych, art. 25 ustawy. 
 
W ustawie podaje się minimalny zakres informacji , jakie powinny być udzielone osobie, której 
dotyczą zbierane dane.  
 
Art. 24 ustawy w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator 
danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba 
fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub 
przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego 

podstawie prawnej. 
 

Nie stosuje się powyższego, jeżeli: 

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich 
zbierania; 

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa wyżej. 
 

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, przez zgodę osoby, której dane dotyczą 
rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, 
kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli 
o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.  
 

Zbieranie danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą (art.  25 ustawy)  

W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest 
obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o: 

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba 
fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 

2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców 
danych; 

3) źródle danych; 
4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
5) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8. 
 
Obowiązku informacyjnego nie stosuje się, jeżeli: 
1) przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, 

której dane dotyczą; 
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2) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub 
badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności osoby, której dane 
dotyczą, a spełnienie wymagań określonych w ust. 1 wymagałoby nadmiernych nakładów lub 
zagrażałoby realizacji celu badania; 
3) dane są przetwarzane przez administratora, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, na 

podstawie przepisów prawa; 
4) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1. 

 
Zebranie  i przetwarzanie danych osobowych członków założycieli stowarzyszenia (imię, nazwisko, 
adres) ma swoje podstawy prawne w  ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”.  
W takim przypadku nie jest wymagana ich zgoda i nie ma obowiązku rejestracji.  

Jeżeli organizacja nie musi rejestrować zbioru w GIODO, to powinna wypełniać pozostałe obowiązki.  

1) udzielania informacji o celach i zasadach przetwarzania danych (szczególnie osobom, których dane 
dotyczą) 

2) przestrzegania zasad adekwatności, celowości, merytorycznej poprawności  
i wykorzystywania danych jedynie do czasu osiągnięcia wyznaczonego celu, 

3) właściwego (zgodnego z przepisami prawa) zabezpieczenia danych i ich ochrony. 

Samo posiadanie danych jest już traktowane jako tzw. przetwarzanie danych i powoduje, że 
organizacja podlega obowiązkom zapisanym w ustawie o ochronie danych. 

 
10. Kontrola przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych 
osobowych 
 
Zgodnie z art.  32 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które 
jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora 
danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest 
osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia  
i nazwiska; 

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych  
w takim zbiorze; 

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w 
powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator 
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych 
lub zachowania tajemnicy zawodowej; 

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o 
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 
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6) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 
2; 

7) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane; 

8) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną 
sytuację; 

9) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 
ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych 
lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych; 

10) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy 
rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1. 

 

W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, administrator danych zaprzestaje 
przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie 
Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję. 

W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych 
danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub 
imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego 
wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem. 

Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie 
częściej niż raz na 6 miesięcy. 

 
Art.  33.  [Informowanie osób o przysługujących im prawach]  
1.  Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, 
poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, 
informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a. 

2.  Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się na piśmie. 

 
Obowiązek poprawienia lub usunięcia danych osobowych (art.  35 ustawy)  
 
1.  W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania 
kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w 
odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne 
ustawy. 

2.  W razie niedopełnienia przez administratora danych obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba, 
której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie 
dopełnienia tego obowiązku. 
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Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych (art.  36 ustawy) 
  
1.  Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2.  Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, 
o których mowa w ust. 1.  

Jednym z podstawowych wymogów w tym zakresie jest opracowanie i wdrożenie polityki 
bezpieczeństwa, o której mowa w przepisach wykonawczych do ustawy. 

Odpowiedzialność za posiadanie i stosowanie polityki bezpieczeństwa ponosi zarząd organizacji, który 
powinien opracować politykę bezpieczeństwa i podjąć uchwałę w sprawie jej przyjęcia. Powinna być 
stworzona zawsze, jeżeli są przetwarzane dane, niezależnie czy podlegają rejestracji GIODO. 

Przykładowy wzór polityki bezpieczeństwa danych osobowych do pobrania na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/polityka-bezpieczenstwa-danych-osobowych 

 

Ustawa nie przewiduje w ustawie o ochronie danych osobowych kary za brak polityki bezpieczeństwa, 
ale niezgłoszenie do rejestracji zbioru danych darczyńców czy wolontariuszy a przetwarzanie ich 
wiąże się z poniesieniem kary – grzywy, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do jednego 
roku. Natomiast bez opracowanej i wdrożonej polityki bezpieczeństwa nie jest możliwe dokonanie 
zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO. 

Prowadzenie bazy danych w komputerze, wymaga posiadania  instrukcji bezpiecznego zarządzania 
systemem informatycznym. 
 
Przepisy karne 

 
Art.  49.  [Niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych]  
1.  Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do 
których przetwarzania nie jest uprawniony,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2.  Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 
związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,  

sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

 
Art.  51.  [Udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym]  
1.  Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych 
udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 
Art.  52.  [Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych osobowych]  
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 
Art.  53.  [Nie zgłoszenie zbioru danych do rejestracji]  
Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 
Art.  54.  [Niepoinformowanie o prawach osoby, której dane są przetwarzane]  
Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane 
dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw 
przyznanych jej w niniejszej ustawie,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 
Art.  54a.  [Utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych]  
Kto inspektorowi udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności kontrolnej,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/o$0020ochronie$0020danych$0020osobowych/15502010000300
6_VI_K_000393_2015_Uz_2017-01-12_002 
 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2007 r. IV KK 376/07  
TEZA: Wobec obecnej treści przepisu art. 51 ust. 1 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 
133, poz. 833 ze zm.) udostępnienie danych lub umożliwienie do nich dostępu jednej osobie nie 
wyczerpuje znamion omawianego przestępstwa. 
 
V KK 243/06 - Wyrok Sądu Najwyższego  
OSNKW 2006/12/113 - wyrok z dnia 2 października 2006 r. 

TEZA: Odpowiedzialność karną na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za opublikowanie w materiale 
prasowym danych osobowych (np. adresu) wbrew zakazowi określonemu w art. 14 ust. 6 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), ponosi redaktor naczelny jako 
osoba ustawowo obowiązana do ochrony tych danych. 
 
 
II KKN 438/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego 
OSNKW 2001/3-4/33 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2000 r. 

TEZA: 
1. Dane osobowe korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) już wówczas, jeżeli tylko mogą znaleźć się w 
zbiorze danych osobowych, bez względu na to, czy się w nim ostatecznie znalazły, a ustawa w 
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odniesieniu do różnych etapów i rodzajów przetwarzania danych, określa jeszcze dodatkowe 
uprawnienia osób, których dane te dotyczą (rozdz. 4 ustawy). 

Rzecz bowiem w tym, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1 ust. 1 
ustawy), a nie jedynie ten, czyje dane znalazły się już w zbiorze. 

2. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie 
ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych (art. 7 pkt 4 ustawy), 
natomiast administrującym - także taki podmiot, który zarządza, zawiaduje zbiorem danych (art. 50, 
51, 54) lub danymi (art. 52) w procesie ich przetwarzania, w tym i powierzonego mu w trybie 
wskazanym w art. 31 tej ustawy, przy czym odpowiedzialność karna administrującego nie będącego 
administratorem danych wchodzi w rachubę wówczas gdy jego zachowanie - uznane za karalne przez 
ustawę - wynika z powierzonych mu czynności przetwarzania danych. 
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