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RODO W PRAKTYCE – LEKCJA 1: 
WPROWADZENIE DO TEMATYKI SZKOLENIA 
ORAZ PRZYBLIŻENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ 
 

Dwudziestego piątego maja 2018 r. do powszechnego stosowania wchodzi RODO – rozpo-

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE 

L 2016.119.1, dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Rozporządzenie to 

stosować będziemy bezpośrednio, bez oczekiwania na uzupełniające przepisy krajowe, które 

choć na pewno będą się z czasem pojawiać, stanowią jedynie uzupełnienie rozporządzenia 

unijnego. E-szkolenie, którego pierwszą lekcję dzisiaj przekazujemy, ma za zadanie wprowa-

dzić Uczestników w tematykę RODO i przekazać informacje pozwalające na jego praktyczne 

wdrożenie w organizacji – bez względu na jej charakter, a także rodzaj i rozmiar działalności. 

Zapraszamy! 

 

UODO A RODO. JAK ZMIENIA SIĘ OBECNA REGULACJA 
Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH PO 25 MAJA 2018 R.? 
 

Dwudziestego piątego maja 2018 r. nastąpi długo oczekiwana zmiana regulacji w zakresie 

przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych wprowadzona przepisami rozporzą-

dzenia RODO, nazywana powszechnie „rewolucją w ochronie danych osobowych”. Akt ten 

stanowi istotny krok na drodze do harmonizacji oraz umacniania podstawowych praw obywa-

teli Unii Europejskiej w czasie wzmożonego rozwoju technologii i wiążących się z tym zagro-

żeń. RODO zawiera kompleksową regulację dotyczącą zarówno samego przetwarzania da-

nych osobowych, jak i obowiązków informacyjnych związanych z tym przetwarzaniem, 

i z tego właśnie powodu stanowi niezwykle istotną regulację dla wszystkich administratorów 

danych osobowych, a więc dla niemalże każdego przedsiębiorcy. 

 

Przepisy RODO zastąpią aktualnie obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (dalej: UODO) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze, 

np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 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.  

 

Uwaga! 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych już weszło w życie, jednakże obligato-

ryjny początek stosowania tej regulacji wyznacza data 25 maja 2018 r. 
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RYS HISTORYCZNY 
 

Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych istnieje od chwili 

uchwalenia w 1995 r. dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r., dalej: 

dyrektywa 95/46/WE). Na podstawie tej dyrektywy państwa członkowskie wprowadziły do 

swoich porządków prawnych zgodne z jej założeniami przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych. W Polsce nastąpiło to poprzez uchwalenie UODO. 

 

Dyrektywa 95/46/WE od ponad 20 lat stanowi fundamentalną regulację normującą kwestię 

ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej. Sytuacja ta już wkrótce ulegnie 

jednak zmianie. Jesteśmy świadkami znaczącej reformy, która niewątpliwie wywrze ogromny 

wpływ na kwestię ochrony danych na terytorium UE w ciągu kolejnych dekad.  

 

Początki wspomnianej reformy sięgają 2010 r., kiedy Komisja Europejska po przeprowadze-

niu szeroko zakrojonych konsultacji społecznych zainicjowała kompleksowe podejście do 

ochrony danych osobowych w Europie, zapowiadając tym samym nowelizację europejskiego 

prawa w tym zakresie. Głównymi przyczynami zmiany podejścia Komisji Europejskiej były 

różnice w implementacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w poszczegól-

nych krajach członkowskich (co powodowało niepewność prawa) oraz rozwój technologiczny 

i konieczność unowocześnienia dotychczasowych regulacji, które nie znały takich pojęć, jak 

serwisy społecznościowe, geolokalizacja czy usługi mobilne. Niedługo później stanowisko 

Komisji Europejskiej poparł Parlament Europejskich, a za nim również Rada Unii Europejskiej. 

Unijne organy były zgodne co do tego, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 

wymagają modernizacji, a co najważniejsze – ujednolicenia. 

 

Ostatecznie 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy ochrony 

danych osobowych, na którą składał się m.in. projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. Ponad 2 lata później Parlament Europejski już w pierwszym czytaniu zajął pozytyw-

ne stanowisko w sprawie projektu RODO, a rok później Rada Unii Europejskiej podzieliła opi-

nię Parlamentu i zatwierdziła kompleksowe podejście do ochrony danych osobowych w UE.  

 

W kwietniu 2016 r., po kilkumiesięcznych konsultacjach pomiędzy Parlamentem, Radą a Ko-

misją, przyjęto tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które ujednolica i moderni-

zuje obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony danych. 
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ROZPORZĄDZENIE UNIJNE A DYREKTYWA 
 

W celu jak najlepszego zrozumienia, jaki wpływ na obywateli UE mają zapisy RODO, warto 

zapoznać się z podstawową strukturą aktów prawnych Unii Europejskiej oraz określić ich cha-

rakter prawny. 

 

Prawo Unii Europejskiej dzielimy na pierwotne, które zostało uzgodnione przez państwa 

członkowskie, oraz wtórne tworzone przez instytucje UE na podstawie umocowania zawarte-

go w artykule 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: W celu wykonania kompe-

tencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Zgod-

nie z treścią tego artykułu prawo wtórne UE dzielimy więc na: 

 

 rozporządzenia, 

 dyrektywy, 

 decyzje, 

 zalecenia, 

 opinie. 

 

Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej, z kolei decyzje wydawane są w celu rozstrzygnię-

cia indywidualnego zagadnienia. Z punktu widzenia aktualnej reformy przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych największe znaczenie mają rozporządzenie oraz dyrektywa. 

 

Dyrektywa unijna wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest skierowana. Pozosta-

wia ona organom krajowym poszczególnych państw swobodę wyboru formy oraz środków 

służących realizacji wskazanych w niej celów. Organy UE, przyjmując dyrektywę, nakazują 

jednocześnie jej zaimplementowanie do porządku prawnego państw członkowskich, w wyni-

ku czego uchwalane są krajowe ustawy prowadzące do osiągnięcia zamierzonego w dyrek-

tywie rezultatu. Tak właśnie było w przypadku przyjęcia przez Polskę ustawy o ochronie da-

nych osobowych w związku z implementacją dyrektywy 95/46/WE. 

 

Rozporządzenie unijne przypomina polską ustawę ze względu na fakt, że ma charakter wią-

żący wszystkie państwa członkowskie oraz stosowane jest bezpośrednio, a więc nie wymaga 

implementacji do prawa krajowego – stosowane jest wprost.  

 

Ważne! 
Organy krajowe zobowiązane są usunąć wszelkie przepisy niezgodne z treścią 

rozporządzenia unijnego, a ponadto mają one zakaz wydawania regulacji, które 

sprzeciwiałyby się jego postanowieniom. 
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA RODO 
 

Najważniejszymi celami RODO jest harmonizacja podstawowych praw osób fizycznych, gwa-

rancja swobodnego przepływu danych osobowych w ramach Unii Europejskiej oraz zwięk-

szenie ochrony danych osobowych m.in. poprzez: 

 

a) wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą, 

b) ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, 

c) usprawnienie wymiany informacji i procedur wewnątrz UE, 

d) uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich, 

e) wyznaczenie standardów bezpieczeństwa odpowiadających obecnej technologii. 

 

Analizując tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wskazać można cztery podsta-

wowe założenia służące osiągnięciu wyżej wskazanych celów: 

 

 jednolitość, 

 elastyczność, 

 nowoczesność, 

 odpowiedzialność. 

 
Jednolitość 

 

RODO wprowadzi jednolite prawo dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich pań-

stwach członkowskich. Oznacza to, że od 25 maja 2018 r. 28 różniących się od siebie po-

rządków prawnych z dziedziny ochrony danych osobowych zostanie zastąpione jednym, 

obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, aktem prawnym. Jak czytamy w motywie 

10 Preambuły RODO: (…) aby zapewnić wysoki i spójny poziom ochrony osób fizycznych 

oraz usunąć przeszkody w przepływie danych osobowych w Unii, należy zapewnić równo-

rzędny we wszystkich państwach członkowskich stopień ochrony praw i wolności osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem takich danych.  

 

Ujednolicenie prawa z zakresu ochrony danych osobowych należy uznać za dobry kierunek 

zmian. Znacznie łatwiej będzie funkcjonować przedsiębiorcom działającym na obszarze kilku 

państw UE. 

 
Elastyczność 

 

W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących przepisów RODO nie narzuca sztywnych 

standardów bezpieczeństwa informacyjnego, zobowiązując każdego administratora, aby sto-

sował zabezpieczenia fizyczne oraz techniczne odpowiednie do skutecznej ochrony da-
nych osobowych przed ich wyciekiem czy utratą.  

 

Wspomniana „odpowiedniość” odnosi się do zakresu przetwarzanych danych, który ma więk-

szą rangę niż wielkość przedsiębiorstwa, które te dane przetwarza. Może więc się okazać, że 

programista obsługujący biura rachunkowe, które przetwarzają spore ilości danych osobo-
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wych, będzie musiał zastosować dużo większe zabezpieczenia niż niejedna duża firma za-

trudniająca pracowników. 

 
Nowoczesność 

 

Dwudziesty pierwszy wiek to czas niezwykle dynamicznych zmian technologicznych. Jeszcze 

dekadę temu pojęcia takie jak biometria, profilowanie czy portale społecznościowe były nie-

znane większości społeczeństwa. RODO, stanowiąc zmodernizowane przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych, idzie z duchem czasu i reguluje prawa osób, których dane prze-

twarzane są przy użyciu najnowszych technologii. 

 

Współcześnie większy nacisk kładzie się na prostotę i przystępność języka – tak aby wszyscy 

mieli swobodny dostęp do informacji – niż na skomplikowane i sformalizowane sformułowa-

nia. Również RODO wpisuje się w ów trend, dostarczając jego adresatom przejrzystego 

i prostego języka, dzięki któremu interpretacja poszczególnych przepisów jest zdecydowanie 

ułatwiona w porównaniu ze skomplikowanymi, prawniczymi sformułowaniami zawartymi 

w jeszcze obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych. Doskonałym tego przykła-

dem jest pojęcie „podmiotu przetwarzającego”, które zastąpiło długą i nieprzyjazną nazwę 

obowiązującą na gruncie polskiej ustawy: „podmiot, któremu administrator danych powierzy-

ł, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych”. 

 
Odpowiedzialność 

 

Jednym z priorytetów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest nauczenie, a w razie 

potrzeby wymuszenie na przedsiębiorcach i ich pracownikach bezpiecznego i odpowiedzial-

nego przetwarzania danych osobowych. Wiążą się z tym nowe obowiązki administratora da-

nych – przede wszystkim obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzor-

czemu. 

 

Ponadto RODO przewiduje surowsze niż dotychczas konsekwencje niezgodnego z prawem 

przetwarzania danych. 

UODO A RODO – PORÓWNANIE 
 

Obecne przetwarzanie danych osobowych należy dostosować w ciągu 2 lat od wejścia w ży-

cie postanowień RODO, tj. do 25 maja 2018 r. Zakres zmian oraz rozgłaszane na szeroką 

skalę informacje na temat wielomilionowych kar za naruszenie postanowień RODO niewąt-

pliwie mogą budzić strach przed zbliżającą się reformą. Aby „nie stąpać po omacku” i wie-

dzieć, w jakim zakresie reforma zmieni dotychczasowe prawo, warto przeanalizować najważ-

niejsze różnice pomiędzy obecną regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych a RODO. 

 

Zarówno UODO, jak i RODO można podzielić na pięć sekcji tematycznych: legalność, świa-

domość, zabezpieczenia, obowiązki względem regulatora oraz prawa osób, których dane do-

tyczą. 
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Legalność 

 

W tej sekcji znajdują się takie zagadnienia, jak: przesłanki legalności przetwarzania danych 

(np. zgoda), powierzenia oraz zasady ogólne. RODO wprowadza kilka zmian, a najdonioślej-

szymi są znaczna modyfikacja zasad ogólnych oraz wprowadzenie nowych definicji niezna-

nych obecnej UODO. 

 
Świadomość 

 

W obszarze świadomości nowe rozporządzenie kładzie spory nacisk na przepływ informacji, 

przede wszystkim poprzez wprowadzenie obowiązku uwzględnienia ochrony danych osobo-

wych już na etapie planowania nowych procesów (np. projektowania systemów informatycz-

nych). 

 
Zabezpieczenia 

 

W tym obszarze RODO wprowadza szczególnie dużo zmian. Co najważniejsze, nowa regula-

cja nie normuje wprost kwestii związanych z zabezpieczeniami fizycznymi czy hasłami do 

systemów informatycznych oraz znosi obowiązek posiadania polityki bezpieczeństwa oraz 

innych procedur. W zakresie bezpieczeństwa RODO jest bardzo elastyczne: to administrator 

danych musi zadecydować, jakie zabezpieczenia i procedury powinien wprowadzić, tak aby 

były one odpowiednie ze względu na zakres i kontekst przetwarzania danych. 

 

Ponadto RODO dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji zastępuje In-

spektorem Ochrony Danych. Nie jest to jedynie zmiana tytułu, o czym szerzej w lekcji 5. 

 
Obowiązki względem regulatora 

 

RODO likwiduje obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych do regulatora (obecnie jest 

nim GIODO, a od 25 maja zastąpi go – zgodnie z projektem nowej ustawy o ochronie danych 

osobowych – PUODO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nowe rozporządze-

nie wprowadza szereg sytuacji, w których konieczna będzie interakcja z regulatorem, 

np. obowiązek zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą 

 

W tym obszarze RODO wprowadza nowe prawa dla osób, których dane są przetwarzane, 

np. prawo do bycia zapomnianym czy prawo do przenoszenia danych. Ponadto RODO wprost 

reguluje możliwość dochodzenia odszkodowania za naruszenie tych praw oraz wskazuje kon-

kretne procedury służące realizacji prawa do ochrony danych. Unormowanie to ma na celu 

przede wszystkim wzmocnienie praw osób fizycznych, które niejednokrotnie są naruszane. 

 

Należy zauważyć, że pomimo dużej liczby zmian i nowych regulacji RODO czerpie z dotych-

czasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych. Podstawowe cele 

i zasady nowego prawa pozostają tożsame z tymi zawartymi w dyrektywie 65/46/WE. RODO 
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dąży do ujednolicenia prawa z zakresu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej 

oraz zmodernizowania struktur i procedur ze względu na duży rozwój technologiczny. 

 

Co ważne, ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych nie oznacza, że 

RODO zastąpi całkowicie regulacje krajowe. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych prze-

widuje pewien obszar dla własnych regulacji państw członkowskich, które mogą dotyczyć 

m.in.: 

 

 ustalenia granicy wieku dziecka, od którego może samodzielnie wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych, 

 ustanowienia niezależnego organu nadzorczego (obecnie jest nim Generalny Inspek-

tor Ochrony Danych Osobowych, czyli GIODO) i zapewnienia mu właściwych środków 

technicznych, kadrowych i finansowych. 

 

Znany już jest projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, a najważniejsze przewi-

dziane w nim zmiany to zniesienie dotychczasowej dwuinstancyjności postępowania w spra-

wach o naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz likwidacja urzędu GIODO 

i zastąpienie go nowym organem – PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 27 marca 2018 r. 

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY RODO 
 

Regulując zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, rozporządzenie 

wprowadza nowe podejście oraz szereg pojęć nieznanych dotychczasowej regulacji dotyczą-

cej ochrony danych osobowych. Ponadto RODO rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych 

do stosowania postanowień rozporządzenia, czego wynikiem jest większy niż obecnie zasięg 

prawa. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY. CZYM SĄ DANE OSOBOWE W ŚWIETLE RODO? 
 

Zarówno RODO, jak i UODO podobnie definiują pojęcie danych osobowych. 

 

UODO RODO 

art. 6 ust. 1: 

Dane osobowe to wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możli-

wej do zidentyfikowania osoby fizycz-

nej. 

art. 4 ust. 1: 

Dane osobowe oznaczają informacje 

o zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-

tyfikowania osobie fizycznej. 

 
Informacja może stanowić daną osobową albo samodzielnie (np. PESEL, DNA), albo w połą-

czeniu z innymi informacjami, również bardzo ogólnymi (np. wiek w połączeniu z nazwiskiem 

i adresem). 
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W obu aktach prawnych brak jest definicji osoby zidentyfikowanej. Stwierdzić należy, że 

osoba zidentyfikowana to taka, wobec której nie trzeba przeprowadzać identyfikacji, gdyż jej 

tożsamość jest już znana. Przykłady: 

 

a) pracownik, którego dane osobowe przetwarzane są przez pracodawcę, 

b) użytkownik serwisu internetowego, który w formularzu kontaktowym podał swoje 

imię i nazwisko oraz adres e-mail, 

c) klient sklepu internetowego, który podał swoje dane niezbędne w celu realizacji za-

mówienia. 

 

Osoba możliwa do zidentyfikowania została zdefiniowana zarówno w obecnie obowiązu-

jącej ustawie, jak i w nowym rozporządzeniu. Jest nią osoba, której tożsamość nie jest zna-

na, ale można ją ustalić na podstawie posiadanych informacji. Przykładem osoby możliwej do 

zidentyfikowania może być: 

 

a) nadawca listu poleconego na podstawie numeru przesyłki, 

b) kontrahent na podstawie numeru faktury, 

c) jakakolwiek osoba na podstawie numeru PESEL, 

d) użytkownik komputera na podstawie adresu IP komputera (pod warunkiem, że adres 

IP jest stały i przez dłuższy czas przypisany konkretnemu użytkownikowi). 

 

UODO RODO 

art. 6 ust. 2: 

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest 

osoba, której tożsamość można określić 

bezpośrednio lub pośrednio, w szczegól-

ności przez powołanie się na numer iden-

tyfikacyjny albo jeden lub kilka specy-

ficznych czynników określających jej ce-

chy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 

ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

art. 4 ust. 1: 

Możliwa do zidentyfikowania osoba fi-

zyczna to osoba, którą można bezpo-

średnio lub pośrednio zidentyfikować, 

w szczególności na podstawie identyfika-

tora takiego jak imię i nazwisko, numer 

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, iden-

tyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psy-

chiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 

Ponadto motyw 30 preambuły rozporzą-

dzenia reguluje, że osobom fizycznym 

mogą zostać przypisane identyfikatory 

internetowe (np. adres IP, identyfikator 

plików cookies), co może skutkować zo-

stawianiem śladów, które w połączeniu 

z innymi informacjami uzyskiwanymi 

przez serwery mogą być wykorzystywane 

do tworzenia profili i identyfikowania tych 

osób. 
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Dane osobowe są przymiotem wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne nie posiadają da-

nych osobowych. Należy jednak pamiętać, że pracownicy osób prawnych, występujący jako 

osoby fizyczne, posiadają dane osobowe. Przykład: 

 

 „Always Better Spółka Akcyjna” nie jest daną osobową, ale 

 „Mariola Kwaśny z firmy Always Better SA” może stanowić daną osobową, ponieważ 

na podstawie tych informacji (nazwa firmy, imię i nazwisko pracownika) prawdopo-

dobnie będziemy w stanie zidentyfikować konkretną osobę fizyczną, czyli Mariolę 

Kwaśny (chyba że w jednej firmie pracują dwie osoby o takim samym imieniu i na-

zwisku). 

 

Dane osobowe dzielą się na: 

 

a) dane osobowe zwykłe, 

b) szczególne kategorie danych osobowych. 

 

Do szczególnych kategorii danych osobowych należą m.in. dane ujawniające pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne czy przynależność do związków zawodowych. Więcej 

na ten temat w lekcji 2. 

 

USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ 
 

Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązująca przed wprowadzeniem RODO przyjmu-

je, że informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga-

łoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. RODO nie wyraża wprost takiego podejścia, 

jednakże podobny sens mają wskazówki interpretacyjne zawarte w motywie 26 preambuły. 

 

UODO RODO 

art. 6 ust. 3: 

Informacji nie uważa się 

za umożliwiającą okre-

ślenie tożsamości osoby, 

jeżeli wymagałoby to 

nadmiernych kosztów, 

czasu lub działań. 

motyw 26 preambuły: 

(…) Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa 

do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie 

rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnie-

nie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku 

do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, 

iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną 

osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfi-

kowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób 

może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wyko-

rzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć 
pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie 
jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, 
oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie 

przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. 
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Uwzględniając zapisy motywu 26 preambuły RODO, można zauważyć, że podobnie jak 

w przypadku regulacji UODO, do ustalenia tożsamości osoby fizycznej należy wziąć pod uwa-

gę koszt, czas oraz zakres działań. Pracownik sklepu internetowego dysponujący jedynie 

numerem zamówienia jest w stanie bez nadmiernych kosztów, czasu i działań zidentyfikować 

na jego podstawie konkretną osobą fizyczną, która dokonała zakupu w tym sklepie interne-

towym. Jednakże gdyby ten sam numer zamówienia dostał się w ręce zwykłego obywatela, 

który w żaden sposób nie jest związany ze wspomnianym sklepem internetowym, ustalenie 

tożsamości osoby fizycznej na podstawie tego numeru byłoby dla niego niezwykle utrudnio-

ne. W tym celu musiałby on na przykład zatrudnić się w danym sklepie internetowym, a to 

niewątpliwie uznać należy za wymagające nadmiernego czasu, kosztów oraz działań. 

 

JAKIE INFORMACJE NIE SĄ DANYMI OSOBOWYMI? 
 

Przepisom RODO, zgodnie z motywami 26 i 27 preambuły, nie podlegają następujące infor-

macje: 

 

1) dane osób zmarłych, 

2) informacje anonimowe, a więc takie, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub moż-

liwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, 

3) dane osobowe zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dotyczą, w ogóle nie 

można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. 

 

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH? 
 

Zarówno jeszcze obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych, jak i ogólne rozporzą-

dzenie o ochronie danych ujmują przetwarzanie danych w sposób bardzo szeroki. Przetwa-

rzaniem danych osobowych są w zasadzie wszystkie operacje dokonywane na danych za-

równo w systemie informatycznym, jak i poza nim. 

 

UODO RODO 

art. 7 pkt 2: 

Przetwarzanie danych – rozumie się 

przez to jakiekolwiek operacje wyko-

nywane na danych osobowych, takie 

jak zbieranie, utrwalanie, przechowy-

wanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza 

te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych. 

art. 4 pkt 1: 

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw 

operacji wykonywanych na danych osobo-

wych lub zestawach danych osobowych 

w sposób zautomatyzowany lub niezauto-

matyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowy-

wanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpo-

wszechnianie lub innego rodzaju udostęp-

nianie, dopasowywanie lub łączenie, ograni-

czanie, usuwanie lub niszczenie. 



 

RODO w praktyce – lekcja 1  podatki.biz 

S
tr

o
n

a
1

3
 

Przetwarzaniem danych osobowych będzie zarówno korzystanie z elektronicznych baz danych 

klientów przez pracowników call center, jak i sporządzenie przez przedsiębiorcę listy z dany-

mi osobowymi klientów (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail) na zwykłej 

kartce papieru. 

 

Definicja przetwarzania danych jest bardzo szeroka i obejmuje zdecydowaną większość ope-

racji i procesów w organizacji dokonywanych na danych osobowych. Nawet usuwanie i nisz-

czenie klasyfikowane jest jako przetwarzanie danych osobowych. 

 

W związku z powyższym niemal każda czynność na danych dotyczących osób fizycznych 

możliwych do zidentyfikowania jest przetwarzaniem danych osobowych, poczynając od zbie-

rania danych, a na usuwaniu kończąc. 

 

Uwaga!  
Nawet jeżeli przedsiębiorca gromadzi dane osobowe klientów na krótką chwilę 

(np. na 20 minut), a następnie usuwa je z serwera, to przetwarza dane osobo-

we, w związku z czym musi podporządkować się wymogom RODO. 

 

W świetle RODO definicją przetwarzania danych objąć należy czynności dokonywane nie tyl-

ko przez przedsiębiorców, którzy bezpośrednio zajmują się przetwarzaniem danych osobo-

wych (np. archiwizowanie dokumentów), lecz także przez tych przedsiębiorców, którzy prze-

twarzają dane osobowe niejako „przy okazji” innych usług (np. księgowi, pośrednicy ubez-

pieczeniowi, sklepy internetowe, zarządcy nieruchomości, biura rachunkowe). 

 

ZAKRES PODMIOTOWY. KOGO DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE? 
 

RODO podlega każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej 

niezależnie od formy prawnej. Przepisom rozporządzenia podlegać będzie zarówno spółka, 

jak i jednoosobowa działalność gospodarcza czy nawet znajdujący się w UE oddział przedsię-

biorcy, który ma główną siedzibę poza Unią. 

 

Nieistotne przy tym jest, gdzie odbywa się przetwarzanie (gdzie znajdują się serwery) ani 

jaka jest narodowość osób, których dane są przetwarzane. 

 
Przykłady: 

 

1. Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oferuje usługi obywatelom Ukrainy. Pomimo że 

spółka oferuje swoje usługi osobom spoza UE, to posiada ona siedzibę na terytorium 

UE, a więc jej działalność podlegać będzie przepisom RODO. 

 

2. Niemiecka firma z siedzibą w Berlinie przetwarza dane osobowe za pośrednictwem 

chmury obliczeniowej. Jako że firma ta prowadzi działalność na terenie UE, podlegać 

będzie przepisom RODO. Ponadto pamiętać należy, że nie ma znaczenia, gdzie odby-

wa się przetwarzanie, czyli gdzie znajdują się serwery. W tym przypadku należy rów-
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nież pamiętać o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wię-

cej na ten temat w lekcji 4. 

 

3. Polski przedsiębiorca prowadzi biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalno-

ści gospodarczej, a jego działalność polega na rozliczaniu innych przedsiębiorców. Tu-

taj oczywiście również znajdą zastosowanie przepisy RODO (forma prawna działalno-

ści nie ma znaczenia), a ponadto niezbędne będzie zawarcie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Przedsiębiorcy nieposiadający w ogóle jednostek organizacyjnych na terenie UE będą podle-

gali RODO w dwóch przypadkach: 

 

 jeśli oferują towary lub usługi osobom przebywającym w UE i to niezależnie od tego 

czy pociąga to za sobą płatność, 

 jeśli monitorują zachowania i zwyczaje osób przebywających w UE, np. za pomocą 

geolokalizacji. 

 

Zgodnie z motywem 23 preambuły RODO do stwierdzenia, że towary lub usługi mogą być 

oferowane na terenie UE, wystarczy (…) posługiwanie się językiem lub walutą powszechnie 

stosowanymi w co najmniej jednym państwie członkowskim oraz możliwość zamówienia to-

warów i usług w tym języku lub wzmianka o klientach lub użytkownikach znajdujących się 

w Unii. 

 

KOGO RODO NIE DOTYCZY? 
 

Rozporządzenie, podobnie jak UODO, nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez 

osobę fizyczną o charakterze czysto osobistym lub domowym. 

 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie musiała stosować przepisy 

RODO względem danych osobowych swoich klientów bądź pracowników, jednakże nie będzie 

stosować przepisów rozporządzenia do listy adresatów swojej prywatnej korespondencji mai-

lowej czy w przypadku oznaczania znajomych na zdjęciach, np. w serwisie Facebook.  

 

Jak wynika z powyższego, działalność osobista lub domowa sprowadza się w zasadzie do 

tego, aby czynności podejmowane w jej ramach pozostawały bez jakiegokolwiek związku 

z działalnością zawodową lub handlową. Zauważyć należy, że w dobie intensywnego rozwoju 

działalności np. vlogerów czy youtuberów granica ta może być niezwykle płynna. 

 



 

RODO w praktyce – lekcja 1  podatki.biz 

S
tr

o
n

a
1

5
 

KTO MOŻE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE? 
 

Przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe jako administrator danych lub podmiot prze-

twarzający dane. 

 
Administrator danych osobowych (ADO) to podmiot, który decyduje o celach oraz spo-

sobach przetwarzania danych, czyli o tym, po co oraz w jaki sposób dane osobowe wykorzy-

stać. 

 

Doskonałym przykładem administratora danych jest pracodawca względem danych osobo-

wych zatrudnianych przez niego pracowników. Innym przykładem ADO może być spółka bę-

dąca właścicielem sklepu internetowego wobec swoich klientów. Istotne, że administratorem 

danych jest zawsze dana organizacja, podmiot prowadzący działalność, a nie ich pracownik. 

I tak na przykład administratorem danych w spółce TaxNet Sp. z o.o. jest TaxNet Sp. z o.o., 

a nie np. jej prezes zarządu lub kierownik IT. 

 

Z kolei podmiot przetwarzający dane działa na podstawie umowy zawartej z administra-

torem danych osobowych. O celach i sposobach przetwarzania danych w dalszym ciągu de-

cyduje ADO, jednakże powierza on pewne czynności na tych danych odrębnemu podmiotowi.  

 

Przykładem może być przywoływane już wcześniej biuro rachunkowe, które jest podmiotem 

przetwarzającym w zakresie danych przekazanych mu przez klientów. Podmiotem przetwa-

rzającym dane będzie też agencja marketingowa przygotowująca kampanie, np. wysyłkę 

newslettera do klientów administratora. Także firma świadcząca usługi hostingu (czyli udo-

stępnianie serwerów) jest przykładem podmiotu przetwarzającego dane, np. względem da-

nych osobowych sklepu internetowego korzystającego z usług hostingu (pamiętać należy, że 

przetwarzanie danych osobowych oznacza niemalże każdą czynność związaną z tymi danymi, 

również samo przechowywanie danych). 

 

Aby przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający było zgodne z przepisami RODO, 

podmiot taki powinien zawrzeć z ADO umowę powierzenia przetwarzania danych oso-
bowych (bliżej temu zagadnieniu przyjrzymy się w lekcji 4), a ponadto ADO powinien mieć 

podstawy prawne przetwarzania danych (na ten temat więcej w lekcji 2). 

 

Co oczywiste, dane osobowe w firmie faktycznie przetwarzane są przez jej pracowników 

(np. pracownicy obsługujący system reklamacji czy pracownicy biura rachunkowego rozlicza-

jący danego klienta). Osoby takie powinny posiadać upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych (szerzej na ten temat w lekcji 5). 
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PODSTAWOWE POJĘCIA ZDEFINIOWANE W RODO 
 

Na koniec tej lekcji przyjrzyjmy się podstawowym pojęciom, które definiuje RODO. Niektóre 

z nich pozostały bez zmian w porównaniu z regulacją zawartą w UODO, inne zmieniły swoje 

brzmienie, a jeszcze inne stanowią zupełną nowość na gruncie prawa ochrony danych oso-

bowych. 

 

ZMIANY W PODSTAWOWYCH DEFINICJACH 
 
 Dane szczególnych kategorii – czyli dane wrażliwe na gruncie UODO. RODO wskazuje 

podobne kategorie danych stanowiących dane szczególne w kategoriach (czy też na 

gruncie UODO dane wrażliwe), wyłączając jednak spod tego reżimu dane dotyczące ska-

zań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w po-

stępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
 
Ponadto RODO, zauważając obecny intensywny rozwój technologiczny, do katalogu da-

nych szczególnych kategorii dodaje dane biometryczne (czyli np. układ linii papilarnych). 
 

UODO RODO 

art. 27 ust. 1: 

Zabrania się przetwarzania danych ujaw-

niających pochodzenie rasowe lub et-

niczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, partyjną lub związkową, jak 

również danych o stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksu-

alnym oraz danych dotyczących skazań, 

orzeczeń o ukaraniu i mandatów kar-

nych, a także innych orzeczeń wydanych 

w postępowaniu sądowym lub admini-

stracyjnym. 

art. 9 ust. 1: 

Zabrania się przetwarzania danych oso-

bowych ujawniających pochodzenie ra-

sowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądo-

we, przynależność do związków zawodo-

wych oraz przetwarzania danych gene-

tycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdro-

wia, seksualności lub orientacji seksual-

nej tej osoby. 
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 Współadministrator – na gruncie UODO wprowadzono instytucję quasi-współadmini-

stratora. Regulacja ta została jednak szeroko skrytykowana przede wszystkim ze względu 

na brak wytycznych co do tego, jak ma się kształtować podział obowiązków pomiędzy 

współadministratorami oraz zakresy ich odpowiedzialności. RODO ujmuje ten temat 

w sposób znacznie bardziej precyzyjny.  
 

UODO RODO 

art. 23 ust. 2a: 

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 

[organy państwowe, organy samorządu 

terytorialnego, państwowe i komunalne 

jednostki organizacyjne – przyp. red.], 

uważa się za jednego administratora 

danych, jeżeli przetwarzanie danych słu-

ży temu samemu interesowi publiczne-

mu. 

art. 26: 

Jeżeli co najmniej dwóch administrato-

rów wspólnie ustala cele i sposoby prze-

twarzania, są oni współadministratorami. 

W drodze wspólnych uzgodnień współ-

administratorzy w przejrzysty sposób 

określają odpowiednie zakresy swojej 

odpowiedzialności dotyczącej wypełnia-

nia obowiązków wynikających z niniej-

szego rozporządzenia (…). 

Zasadnicza treść uzgodnień jest udo-

stępniana podmiotom, których dane do-

tyczą. 

Niezależnie od uzgodnień (…) osoba, 

której dane dotyczą, może wykonywać 

przysługujące jej prawa wynikające 

z niniejszego rozporządzenia wobec każ-

dego z administratorów. 

 

Wprowadzenie powyższej regulacji niewątpliwie wpłynie bardzo pozytywnie na działalność 

grup kapitałowych, które na gruncie UODO pozostawały „niewidzialne”. Obecna ustawa trak-

tuje każdą spółkę będącą częścią grupy kapitałowej jako osobnego administratora danych, 

co powoduje trudności chociażby podczas przekazywania danych osobowych pomiędzy tymi 

spółkami czy zatrudnianiu pracowników w ramach grupy kapitałowej. 
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NOWE POJĘCIA WPROWADZONE PRZEZ RODO 
 
 Podmiot przetwarzający – na gruncie UODO jego odpowiednikiem jest „podmiot, któ-

remu administrator danych powierzył, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarza-

nie danych osobowych” powszechnie określany mianem procesora (niewątpliwie ze 

względu na zbyt długą i nieprzystępną definicję legalną).  
 

UODO RODO 

art. 31 ust. 1: 

Administrator danych może powierzyć 

innemu podmiotowi, w drodze umowy 

zawartej na piśmie, przetwarzanie da-

nych. 

 

art. 4 pkt 8: 

Podmiot przetwarzający oznacza osobę 

fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

jednostkę lub inny podmiot, który prze-

twarza dane osobowe w imieniu admini-

stratora. 

 

 Profilowanie – to nowe pojęcie nieznane na gruncie UODO. Profilowanie jest szczegól-

nym rodzajem przetwarzania danych osobowych, który ma na celu ocenę lub przewidy-

wanie zachowania osoby fizycznej oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 
Przykładem profilowania jest znany każdemu użytkownikowi internetu remarketing, czyli 

automatyczny dobór reklam wyświetlających się danemu użytkownikowi w oparciu o jego 

wcześniejsze zachowanie się (np. jeśli użytkownik odwiedził stronę sklepu internetowego 

z obuwiem, to może się spodziewać, że przez najbliższy czas podczas korzystania z inter-

netu dostrzegać będzie reklamy butów). 
 

RODO 

art. 4 pkt 4: 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, 

zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokaliza-

cji lub przemieszczania się. 
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 Dane biometryczne – dodane przez RODO do danych szczególnych kategorii, a więc 

takich, co do których istnieje generalny zakaz przetwarzania. Wydaje się, że w ten spo-

sób regulacja RODO zauważa istniejące rozwiązania technologiczne oparte na tych da-

nych i służące do identyfikacji osób fizycznych, np. czytnik linii papilarnych. Przykładem 

danych biometrycznych są: układ linii papilarnych, owal twarzy czy obraz siatkówki oka. 
 

RODO 

art. 4 pkt 14: 

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego prze-

twarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych 

osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej 

osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. 

 

 Pseudonimizacja – to jeden ze środków zabezpieczenia danych osobowych nieznany 

na gruncie UODO, polegający na utajnieniu danych (np. zaszyfrowanie ich za pomocą 

określonego klucza). 
 
Pseudonimizacja jest działaniem odwracalnym tzn., że istnieje możliwość reidentyfikacji 

spseudonimizowanych danych osobowych. Ważne, aby dane osobowe poddane pseudo-

nimizacji oraz informacje umożliwiające ich reidentyfikację (np. szyfry, kody) były prze-

chowywane osobno. Do tematu pseudonimizacji wrócimy w lekcji 5. 
 

RODO 

art. 4 pkt 5:  

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie 

można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia do-

datkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowy-

wane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiający-

mi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycz-

nej. 

 

Przykładem danych spseudonimizowanych jest np. 254789 = wynagrodzenie 2800 zł. 

W przypadku wycieku takich danych osoba nieupoważniona niewiele by się z nich dowiedzia-

ła, jednakże pod warunkiem, iż nie miałaby dostępu do klucza, według którego powyższy 

numer został przyporządkowany konkretnej osobie.  

 

Często swego rodzaju pseudonimizacja stosowana jest na uczelniach, gdzie oceny egzami-

nów publikowane są na stronie internetowej lub wywieszane na kartce wraz z numerem in-

deksu studenta zamiast jego imienia i nazwiska. 

 
Aleksandra Marek 


