
Szkolenie 

Ochrona danych osobowych  



Ustawa  
o Ochronie Danych Osobowych 

Art. 1. 1.  
Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.  
  
Art. 36a 2.  
Do zadań administratora (…) należy: 
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 
 

Art. 37.  
Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby 
posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.  



Cel ochrony danych osobowych 

 Instrument niezbędny do poszanowania podstawowych, 
uznanych powszechnie praw i wolności, zwłaszcza prawa do 
prywatności (art. 47 i 51 Konstytucji RP). 

 Instrument ochrony interesów użytkowników najnowszej 
technologii informatycznej i Internetu, w tym różnych 
instytucji publicznych. Zapewnienie niezbędnego do ich 
działań zaufania i bezpieczeństwa. 



 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmian.) 

 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 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia  
zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi  
Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536) 

Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony  
danych osobowych: 



Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych za 
te dane uważa się „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.  

 

 Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość 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. 
 

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

 Danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. 
podanie nazwiska a nawet imienia i nazwiska osoby, nie zawsze jest okolicznością 
pozwalającą stwierdzić, iż istnieje możliwość identyfikacji konkretnej osoby. 
Dotyczy to zwłaszcza popularnych imion i nazwisk. Wówczas dopiero informacje 
dodatkowe np. adres zamieszkania, data urodzenia mogą doprowadzić do sytuacji, 
w której ustalenie tożsamości staje się możliwe. 

Dane osobowe – wyjaśnienie pojęcia 



 

•  imię  

•  nazwisko 

•  adres zamieszkania 

•  PESEL 

•  NIP  

•  numer i seria dowodu osobistego 

•  wykształcenie 

•  zawód 

•  płeć 

•  numer telefonu  

 
Dane zwykłe 

• pochodzenie rasowe lub etniczne 

• poglądy polityczne 

• przekonania religijne lub filozoficzne 

• przynależność wyznaniowa, partyjna 
lub    związkowa 

• stan zdrowia 

• kod genetyczny 

• nałogi 

• życie seksualne 

• skazania 

• orzeczenia o ukaraniu 

• mandaty, orzeczenia wydane przed 
sądem lub urzędem 

Dane wrażliwe 
(sensytywne, szczególnie chronione)  

Dane osobowe 



Przewarzanie danych osobowych – wyjaśnienie pojęcia 

Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje, jakim 
poddawane są informacje, w szczególności: 

• zbieranie (gromadzenie) 
• przechowywanie 
• udostępnianie 
• zmienianie 
• przekazywanie 
• utrwalanie 
• opracowywanie 
• usuwanie (niszczenie, modyfikacja). 

Sam fakt posiadania dostępu do danych osobowych jest już ich 
przetwarzaniem, niezależnie od tego czy dany podmiot faktycznie z 
możliwości takiego dostępu skorzysta. 



Zbiory danych 

Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do informacji 
przetwarzanych w tzn. zbiorach danych.  
 
Zbiorem danych jest:  
 zestaw danych o charakterze osobowym, 
 posiadający własną strukturę, 
 w którym dane są dostępne według określonych kryteriów  
 
Zbiór danych może być: 
 zautomatyzowany 
 niezautomatyzowany 
 
 



Zbiorem danych jest zarówno zestaw danych odnoszących się 
do wielu osób, jak i odnoszących się do jednej osoby.  
 
Czyli zatrudniając nawet jednego pracownika, jego akta 
osobowe stanowią zbiór danych osobowych.  
 
Ważne jest, aby zbiór posiadał strukturę, pozwalającą na 
odnalezienie w nim określonej informacji bez konieczności 
przeszukiwania całego zbioru. 
 
Przykłady zbiorów danych:  
„zbiór danych osobowych członków kół” 
„zbiór danych osobowych odznaczonych”  

Zbiory danych cd. 



Warunki przetwarzania danych osobowych 

 

Osoba może przetwarzać dane, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy:  
 

 posiada pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 

 jest umieszczony w Ewidencji Osób Upoważnionych do przetwarzania 
danych; 

 w celu i zakresie wskazanym w upoważnieniu; 

 przez okres na jaki upoważnienie zostało udzielone. 

 

Uwaga! 

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązani do 
ochrony danych zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. 

 



Jakie są podstawy prawne  
do przetwarzania danych osobowych? 

 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to ZGODĘ, chyba, że chodzi o usunięcie 
danych 

 przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa  

 przetwarzanie danych 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 danych jest niezbędne do wykonania  
określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego 

 przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych 
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą 



 Prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych przysługujące 
osobie, której dane dotyczą.  

 Prawo do poprawiania danych, aktualizacji, żądania wstrzymania 
ich przetwarzania lub ich usunięcia.  

 Prawo do wniesienia sprzeciwu.  

 Prawo zaprzestania przetwarzania danych 
ze względu na szczególną sytuację osoby.  

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane 



Administratorem danych osobowych jest każdy:  

 

 organ, jednostka organizacyjna lub podmiot  

 organ państwowy, organ samorządu terytorialnego, podmiot 
niepubliczny realizujący zadania publiczne 

 

decydujący o celach i środkach  
przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  



 

• adres swojej siedziby i pełnej 
nazwie administratora 

• cel zbierania danych 

• prawie dostępu do treści 
swoich danych oraz ich 
poprawiania 

• dobrowolności albo obowiązku 
podania swoich danych 
administratorowi 

Dane pozyskiwane od 
osoby, której dotyczą: 

 

• adres swojej siedziby i pełnej 
nazwie administratora 

• cel zbierania danych 

• prawie dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania 

• dobrowolności albo obowiązku 
podania swoich danych 
administratorowi 

• żądanie zaprzestania przetwarzania 
danych 

• sprzeciw 

• źródło danych Dane pozyskiwane nie od 
osoby, której dotyczą: 

Obowiązek informacyjny ADO 



 kontrola dopuszczalności przetwarzania danych, 

 obowiązki informacyjne w stosunku do tych, których dotyczą 
przetwarzane dane, 

 obowiązki rejestracyjne co do zbiorów danych osobowych, 

 zabezpieczenie danych, zachowanie ich poufności, integralności i 
nienaruszalności.  

 prowadzenie dokumentacji: polityki bezpieczeństwa, instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym oraz wydawanie upoważnień 
do przetwarzania danych i prowadzenie ewidencji osób 
upoważnionych do przetwarzania danych.  

 możliwość wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

Podstawowe obowiązki ADO  



Zasady Bezpieczeństwa Informacji 

 
 Osoba upoważniona jest zobowiązana zachować poufność przetwarzanych 

danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

 Dane można wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostały 
udostępnione. 

 Dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie powinny być  
przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych, w taki sposób, aby 
osoba nieuprawniona nie miała do nich dostępu.  

 Nośniki informacji (w formie papierowej i elektronicznej) z danymi 
podlegającymi ochronie nie można pozostawiać w miejscach ogólnodostępnych 
i niezabezpieczonych oraz nie należy udostępniać osobom nieupoważnionym. 

 Dokumenty wydrukowane w nadmiernej ilości, a także zawierające błędy lub, 
które nie są wykorzystywane do żadnych celów należy trwale zniszczyć w 
sposób uniemożliwiający odtworzenie treści. 



Art. 49  

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. 

 

Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów  
dotyczących ochrony danych osobowych 



Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów  
dotyczących ochrony danych osobowych cd. 

Art. 51  

1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony 
danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich 
osobom nieupoważnionym, podlega karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 52  
 

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 



GIODO 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Organ, który czuwa nad prawem obywateli do ochrony ich danych osobowych: 

 kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,  

 wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania 
przepisów o ochronie danych osobowych 

 zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków wynikających z decyzji, o 
których mowa w pkt 2 

 prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych 
zbiorach 

  opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych 

  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych 
osobowych 

 uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyką ochrony danych osobowych. 

 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Ul. Stawki 2 
00 – 193 Warszawa 


