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(Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483)

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
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Akty prawne z zakresu 
ochrony danych osobowych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r.   Nr 78, poz. 483)

Art. 47 

Każdy ma prawo do życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 

o swoim życiu osobistym.

Art. 51

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji                                        

dotyczących jej 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.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1 )

Art. 1

1. W […] rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych 

osobowych.

2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w 

szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Akty prawne z zakresu 
ochrony danych osobowych

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Postanowienia ogólne RODO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakres podmiotowy RODO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) określa:

 zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych

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

PODMIOTY PUBLICZNE:

 organy państwowe;
 organy samorządu terytorialnego
 państwowe i komunalne jednostki organizacyjne

PODMIOTY PRYWATNE

 podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne
 osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, gdy przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, 
zawodową lub dla realizacji celów statutowych



Zakres przedmiotowy RODO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w :

w kartotekach, skorowidzach, księgach, 

wykazach i innych zbiorach 

ewidencyjnych

w systemach informatycznych, także 

w przypadku przetwarzania danych poza 

zbiorem



Przepisów RODO nie stosuje się do:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

 podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim,
wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania danych;

 prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r.- Prawo prasowe;

 działalności literackiej lub artystycznej, chyba że narusza to prawa i wolności
osoby której dane dotyczą;

 umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, jeżeli umowa ta stanowi
inaczej;

 odrębnych ustaw, które odnoszą do przetwarzania danych osobowych
i przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z RODO;



Podstawowe pojęcia
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• DANE OSOBOWE- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;

• ZBIÓR DANYCH- oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany,
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

• PRZETWARZANIE DANYCH- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych [….]



Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów;

 jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby

fizycznej;

 jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest

dzieckiem.

Spełnienie jednej z powyższych przesłanek stanowi zgodne

z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w OPS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dane osobowe może przetwarzać osoba, która:

• posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

ADO;

• złożyła pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych 

do których otrzymała dostęp i sposobów ich zabezpieczenia

• została przeszkolona z zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO i zasad BiODO obowiązujących w Ośrodku.

Wolontariusz upoważniony do przetwarzania danych
osobowych zobowiązany jest do ich ochrony zarówno w
trakcie realizacji świadczeń, jak i po wygaśnięciu terminu
obowiązywania porozumienia o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych.



W procesie przetwarzania danych osobowych należy dołożyć szczególnej 
staranności, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnić aby 
dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelne i w sposób przejrzysty dla osoby, 
której dane dotyczą- ZASADA ZGODNOŚCI Z PRAWEM, RZETELNOŚCI I 
PRZEJRZYSTOŚCI

2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami- ZASADA 
CELOWOŚCI/OGRANICZENIA CELU

3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów 
przetwarzania – ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH

4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane- ZASADA PRAWIDŁOWOŚCI
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane – ZASADA OGRANICZENIA PRECHOWYWANIA

6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem –
ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI

Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie w/w zasad i musi być w 
stanie wykazać ich przestrzeganie ( zasada rozliczalności)



Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

• informacji i kontroli procesu przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych;

• poprawiania danych, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

• wniesienia sprzeciwu 
• żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na 

szczególną sytuację



Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad 
przetwarzania danych osobowych została określona w 
rozdziale 8 RODO oraz w rozdziale 10 Ustawy o 
ochronie danych osobowych.

Odpowiedzialność karna
_______________________________________________________________________


