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PODSTAWA DO OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W OBECNYM PRAWIE UE
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
śaździernika 199Ę r. w sśrawie ŚchrŚny Śsób fizycznych w zakresie
śrzetwarzania danych ŚsŚbŚwych i swŚbŚdnegŚ śrześływu tych danych,
Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
Decyzja ramowa 2008/977/WSiSW Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada
2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach
wsśółśracy śŚlicyjnej i s dŚwej w sśrawach karnych, Dz.U. L 3Ę0 z
30.12.2008, s. 60.

www.giodo.gov.pl

Art. 16 TFUE
1. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej
dŚtycz cych.
2. Parlament Europejski i Rada, stanŚwi c zgodnie ze zwykł
śrŚcedur ustawŚdawcz , Śkre laj zasady dŚtycz ce ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez
Pa stwa CzłŚnkŚwskie w wykonywaniu działa wchŚdz cych w
zakres zastosowania prawa Unii, a także zasady dŚtycz ce
swobodnego śrześływu takich danych. Przestrzeganie tych zasad
podlega kontroli niezależnych organów.
Zasady śrzyj te na podstawie niniejszego artykułu śŚzŚstaj bez
uszczerbku dla zasad szczególnych przewidzianych w artykule 39
Traktatu o Unii Europejskiej.
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REFORMA RAM PRAWNYCH
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W UE
PrŚjekt rŚzśŚrz dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych
i swŚbŚdnegŚ śrześływu tych danych

COM(2012) 11 z 25 stycznia 2012 r.
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REFORMA RAM PRAWNYCH
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W UE
Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych przez
wła ciwe Śrgany w celu zaśŚbiegania,
dŚchŚdzenia, wykrywania lub cigania śrzest śstw
lub wykŚnywania kar i swŚbŚdnegŚ śrześływu tych
danych COM(2012) 10 z 25 stycznia 2012 r.
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PROCES LEGISLACYJNY
•
•
•

•

Ńwykła śrŚcedura ustawŚdawcza z art. 294 (d. art.
251) TFUE;
Projekt był śrzedmiŚtem równŚległych śrac w
Parlamencie i Radzie UE;
Przyj te śrzez Śbie instytucje teksty były różne –
procedura trilogu (negŚcjacji mi dzy PE, RUE i
KE);
Przyj cie tekstu – 2 lata vacatiŚ legis na niezb dne
dostosowanie krajowych przepisów;
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PRZEBIEG PRAC
LEGISLACYJNYCH
Grudzie 201Ę r. Śsi gni cie śŚrŚzumienia
politycznego w sprawie tekstu projektu
rŚzśŚrz dzenia i dyrektywy

FŚrmalne śrzyj cie Śbu aktów śrawnych wiŚsna
2016 r.
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RŚzśŚrz dzenie jakŚ akt śrawny
Art. 288 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej):

•

RŚzśŚrz dzenie ma zasi g Śgólny. Wi że w całŚ ci
i jest bezśŚ redniŚ stŚsŚwane we wszystkich
Pa stwach CzłŚnkŚwskich.

•

Wiele kwestii regulowanych w przepisach
krajowych. (mŚżliwy ŚbŚwi zek nŚtyfikacji UE)
www.giodo.gov.pl

ZAKRES MATERIALNY

• RŚzśŚrz dzenie ma zastŚsŚwanie dŚ śrzetwarzania
danych ŚsŚbŚwych w sśŚsób całkŚwicie lub cz ciŚwŚ
zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny
niż zautŚmatyzŚwany danych ŚsŚbŚwych stanŚwi cych
cz ć zbiŚru danych lub maj cych stanŚwić cz ć zbiŚru
danych
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ZAKRES MATERIALNY
rŚzśŚrz dzenie nie ma zastŚsŚwania dŚ
przetwarzania danych osobowych:
• a) w ramach działalnŚ ci nieŚbj tej zakresem
prawa Unii;
• c) śrzez śa stwa człŚnkŚwskie w ramach
wykŚnywania działa wchŚdz cych w zakres
tytułu V rŚzdział 2 Traktatu Ś Unii EurŚśejskiej;
• d) śrzez ŚsŚb fizyczn w trakcie czynnŚ ci Ś
czysto osobistym lub domowym charakterze;

•
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ZAKRES MATERIALNY
rŚzśŚrz dzenie nie ma zastŚsŚwania dŚ
przetwarzania danych osobowych:
• e) śrzez wła ciwe Śrgany dŚ zaśŚbiegania
śrzest śstwŚm, śrŚwadzenia dŚchŚdze w ich
sśrawie, ich wykrywania lub cigania,
wykonywania kar kryminalnych, w tym do
ŚchrŚny śrzed zagrŚżeniami dla bezśiecze stwa
śublicznegŚ i zaśŚbiegania takim zagrŚżeniŚm.

•
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ZAKRES TERYTORIALNY
• rŚzśŚrz dzenie ma zastŚsŚwanie dŚ
śrzetwarzania danych ŚsŚbŚwych w kŚntek cie
działalnŚ ci śrŚwadzŚnej (establishment) śrzez
administratŚra lub śŚdmiŚtu śrzetwarzaj cegŚ w
Unii, niezależnie Śd tegŚ, czy śrzetwarzanie
Śdbywa si w Unii.
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ZAKRES TERYTORIALNY
• rŚzśŚrz dzenie ma zastŚsŚwanie dŚ śrzetwarzania

danych ŚsŚbŚwych śŚdmiŚtów danych śrzebywaj cych w
Unii śrzez administratŚra lub śŚdmiŚt śrzetwarzaj cy
niemaj cych siedziby w Unii, jeżeli czynnŚ ci
śrzetwarzania wi ż si z:
• a) ŚferŚwaniem tŚwarów lub usług takim śŚdmiŚtŚm
danych w Unii – niezależnie Śd tegŚ, czy wymaga si Śd
tych śŚdmiŚtów śłatnŚ ci; lub
• b) monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania
tego dochodzi w Unii Europejskiej.
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ZAKRES TERYTORIALNY
• RŚzśŚrz dzenie ma zastŚsŚwanie dŚ
przetwarzania danych osobowych przez
administratŚra niemaj cegŚ siedziby w Unii, ale
maj cegŚ siedzib w miejscu, w którym na mŚcy
śrawa mi dzynarŚdŚwegŚ śublicznegŚ ma
zastŚsŚwanie śrawŚ krajŚwe śa stwa
człŚnkŚwskiegŚ.
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WYBRANE ZAGADNIENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres szczególnych kategorii danych
Zgoda osoby
Ńasada celŚwŚ ci
Prawo do bycia zapomnianym
PrawŚ dŚ śrzenŚszalnŚ ci danych
Profilowanie
Zapewnienie ochrony danych na etapie projektowania
DŚmy lna ŚchrŚna danych
Ocena wśływu na ŚchrŚn danych
Inspektor ochrony danych
Ńasady śrzekazywania danych dŚ śa stw trzecich
Status i kompetencje organów nadzorczych i mechanizm One stop shop
Wła ciwŚ ć i jurysdykcja s dów
Administracyjne kary finansowe
www.giodo.gov.pl

DALSZE REGULACJE
• Ustawodawstwo krajowe
• Akty wykŚnawcze i delegŚwane wydawane śrze KŚmisj
EurŚśejsk
• Wytyczne wydawane śrzez Rad OchrŚny Danych
Osobowych
• Wytyczne wydawane przez krajowe organy nadzorcze
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ODWOŁANIA
DO USTAWODAWSTWA
KRAJOWEGO
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ŃGODNO Ć PRŃETWARŃANIA
Z PRAWEM
c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
e)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
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ŃGODNO Ć PRŃETWARŃANIA
Z PRAWEM
Pa stwa człŚnkŚwskie mŚg zachŚwać lub
wśrŚwadzić bardziej szczegółŚwe śrześisy, aby
dŚstŚsŚwać stŚsŚwanie śrześisów niniejszegŚ
rŚzśŚrz dzenia w Śdniesieniu dŚ śrzetwarzania
danych ŚsŚbŚwych służ cegŚ wyśełnieniu art. ę ust.
1 lit. c) i e); w tym celu mŚg dŚkładniej Śkre lić
szczegółŚwe wymŚgi śrzetwarzania i inne rŚdki w
celu zaśewnienia zgŚdnŚ ci śrzetwarzania z śrawem
i jegŚ rzetelnŚ ci, także w innych szczególnych
sytuacjach zwi zanych z śrzetwarzaniem
przewidzianych w rozdziale IX
www.giodo.gov.pl

ŃGODNO Ć PRŃETWARŃANIA
Z PRAWEM
Podstawa przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit.
c) i e), musi być Śkre lŚna:
a) prawem Unii; lub
b) śrawem śa stwa człŚnkŚwskiegŚ, któremu
podlega administrator.
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ŃGODNO Ć PRŃETWARŃANIA
Z PRAWEM
W śŚdstawie śrawnej Śkre lŚny zŚstaje cel śrzetwarzania lub, jeżeli chŚdzi
o przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1 lit. e) – jest ŚnŚ niezb dne dŚ
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sśrawŚwania władzy śublicznej śŚwierzŚnej administratŚrŚwi. PŚdstawa
śrawna mŚże zawierać śrześisy szczegółŚwe dŚstŚsŚwuj ce zastŚsŚwanie
śrześisów niniejszegŚ rŚzśŚrz dzenia, m.in. Śgólne warunki zgŚdnŚ ci z
prawem przetwarzania danych przez administratora, rodzaj danych
śŚdlegaj cych śrzetwarzaniu, zainteresŚwane śŚdmiŚty danych, śŚdmiŚty,
którym mŚżna ujawnić dane, cele, w których mŚżna je ujawnić, celŚwŚ ć,
okresy przechowywania oraz operacje i procedury przetwarzania, w tym
rŚdki zaśewniaj ce zgŚdnŚ ć z śrawem i rzetelnŚ ć śrzetwarzania, w tym
w innych szczególnych sytuacjach zwi zanych z śrzetwarzaniem, Ś których
mŚwa w rŚzdziale IX. PrawŚ Unii lub śrawŚ śa stwa człŚnkŚwskiegŚ
musz sśełniać cel, którym jest interes śubliczny, Śraz być śrŚśŚrcjŚnalne
do wyznaczonego, uzasadnionego celu.
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ROŃDŃIAŁ IX
PRŃEPISY DOTYCŃ CE SŃCŃEGÓLNYCH
SYTUACJI ŃWI ŃANYCH Ń PRZETWARZANIEM
DANYCH
• Artykuł 8Ę Przetwarzanie danych ŚsŚbŚwych a wŚlnŚ ć wyśŚwiedzi
i informacji
• Artykuł 8ę Przetwarzanie danych ŚsŚbŚwych a śubliczny dŚst ś dŚ
dŚkumentów urz dŚwych
• Artykuł 87 Przetwarzanie krajŚwegŚ numeru identyfikacyjnegŚ
• Artykuł 88 Przetwarzanie w kŚntek cie zatrudnienia
• Artykuł 89 Gwarancje i Śdst śstwa maj ce zastŚsŚwanie dŚ
przetwarzania danych osobowych do celów archiwalnych w interesie
śublicznym, dŚ celów bada naukŚwych i historycznych lub do celów
statystycznych
• Artykuł 90 ObŚwi zek zachŚwania tajemnicy
• Artykuł 91 Istniej ce zasady ŚchrŚny danych ŚbŚwi zuj ce kŚ ciŚły
i zwi zki wyznaniŚwe
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ARTYKUŁ 23
OGRANICZENIA
• PrawŚ Unii lub śrawŚ krajŚwe, któremu śŚdlegaj administratŚr
danych lub śŚdmiŚt śrzetwarzaj cy, mŚże aktem ustawŚdawczym
Śgraniczyć zakres ŚbŚwi zków i śraw śrzewidzianych w art. 12–22 i w
art. 34, a także w art. Ę – Ś ile jegŚ śrześisy ŚdśŚwiadaj śrawŚm i
ŚbŚwi zkŚm śrzewidzianym w art. 12–22 – jeżeli Śgraniczenie takie
nie narusza istŚty śŚdstawŚwych śraw i wŚlnŚ ci Śraz jest w
demŚkratycznym sśŚłecze stwie rŚdkiem niezb dnym i
śrŚśŚrcjŚnalnym, służ cym:
• a)
bezśiecze stwu narŚdŚwemu;
• b)
obronie;
• c)
bezśiecze stwu śublicznemu;
• d)
zaśŚbieganiu śrzest śczŚ ci, śrŚwadzeniu śŚst śŚwa
śrzygŚtŚwawczych, wykrywaniu i ciganiu czynów zabrŚniŚnych i
wykŚnywaniu kar, w tym ŚchrŚnie śrzed zagrŚżeniami dla
bezśiecze stwa śublicznegŚ i zaśŚbieganiu takim zagrŚżeniŚm;
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ARTYKUŁ 23
OGRANICZENIA
innym ważnym celŚm leż cym w Śgólnym interesie śublicznym
• e)
Unii lub śa stwa człŚnkŚwskiegŚ, w szczególnŚ ci ważnemu
interesŚwi gŚsśŚdarczemu lub finansŚwemu Unii lub śa stwa
człŚnkŚwskiegŚ, w tym kwestiŚm śieni żnym, budżetŚwym i
śŚdatkŚwym, zdrŚwiu śublicznemu i zabezśieczeniu sśŚłecznemu;
• f)
ŚchrŚnie niezależnŚ ci s dów i śŚst śŚwania s dŚwegŚ;
• g)
zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach
regulŚwanych, śrŚwadzeniu śŚst śŚwa w takich sśrawach, ich
wykrywaniu Śraz ciganiu;
• h)
funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym
zwi zanym, nawet sśŚradycznie, ze sśrawŚwaniem władzy śublicznej
w przypadkach, o których mowa w lit. a), b), c), d), e) i g);
• i)
ŚchrŚnie ŚsŚby, której dane dŚtycz , lub śraw i wŚlnŚ ci innych
osób;
• j)
egzekucji rŚszcze cywilnŚśrawnych.
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ARTYKUŁ 23
OGRANICZENIA
• W szczególnŚ ci akt ustawŚdawczy, Ś którym mowa w ust. 1, musi
zawierać szczegółŚwe śrześisy śrzynajmniej – w stosownym
przypadku – o:
• a)
celach przetwarzania lub kategorii przetwarzania;
• b)
kategoriach danych osobowych;
• c)
zakresie wśrŚwadzŚnych Śgranicze ;
• d)
gwarancjach zaśŚbiegaj cych nadużyciŚm lub niezgŚdnemu
z śrawem dŚst śŚwi lub śrzekazywaniu;
• e)
Śkre leniu administratŚra lub kategŚrii administratŚrów;
• f)
Śkresach śrzechŚwywania Śraz maj cych zastŚsŚwanie
rŚdkach zabezśieczaj cych z uwzgl dnieniem charakteru, zakresu
i celów przetwarzania lub kategorii przetwarzania;
g)
zagrŚżeniach dla śraw i wŚlnŚ ci ŚsŚby, której dane dŚtycz ;
oraz
• h)
śrawie Śsób, której dane dŚtycz , dŚ uzyskania infŚrmacji
o ograniczeniach, o ile nie narusza to celu ograniczenia.
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•

ARTYKUŁ 8 WARUNKI UDZIELENIA ZGODY
PRZEZ DZIECKO W ŃWI ŃKU Ń USŁUGAMI
SPOŁECŃE STWA INFORMACYJNEGO
1.
Jeżeli zastŚsŚwanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w śrzyśadku usług
sśŚłecze stwa infŚrmacyjnegŚ ŚferŚwanych bezśŚ redniŚ dziecku,
przetwarzanie danych osobowych dziecka w wieku śŚniżej 1ę lat – lub
je li tak śrzewiduje śrawŚ krajŚwe, śrzy zastŚsŚwaniu niższej granicy
wiekŚwej, ale nie niższej niż 13 lat – jest zgodne z śrawem wył cznie
wtedy, gdy – i w takim zakresie, w jakim – zgŚdy udzieliła lub
zaaśrŚbŚwała j ŚsŚba sśrawuj ca władz rŚdzicielsk lub Śśiek nad
dzieckiem.
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DŃI KUJ ŃA UWAG
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