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Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy w sposób:
 całkowicie lub częściowo zautomatyzowany

 inny niż zautomatyzowany, w przypadku gdy dane te stanowią lub
mają stanowić część zbioru danych

Art. 2

przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych osobowych
znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach
ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem
technik informatycznych, prowadzonych na podstawie ustaw:
o postępowaniu w sprawach nieletnich
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny skarbowy
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej
innych osób
 Prawo o prokuraturze







Art. 3 pkt 1

przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa
narodowego, w tym w ramach realizacji zadań ustawowych:






Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencji Wywiadu
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Służby Wywiadu Wojskowego
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Art. 3 pkt 2

Nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podlegają:
 Policja
 Straż Graniczna
 Służba Więzienna
 Żandarmeria Wojskowa
 Służba Ochrony Państwa
 Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 Inspektor Nadzoru Wewnętrznego (Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA)
 Krajowa Administracja Skarbowa
 straż gminna / miejska
 Inspekcja Drogowa
 Straż Ochrony Kolei
 Minister Środowiska
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 Straż Rybacka
 Główny Inspektor Straży Leśnej
 Państwowa Straż Łowiecka
 Urząd Żeglugi Śródlądowej
 urzędy morskie
 Państwowa Inspekcja Sanitarna
 podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych
 przewoźnicy lotniczy (dane PNR)

Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych należy:
 monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów ustawy
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 upowszechnianie wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach
i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 doradzanie instytucjom publicznym w sprawach środków ochrony
praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
 upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania ustawy oraz
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych wśród
administratorów i podmiotów przetwarzających
Art. 5 ust. 1 pkt 1 - 4

 udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacji
o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy ustawy,
a w miarę potrzeby współpracowanie w tym celu z organami
nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej
 rozpatrywanie skarg osób, których dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem i prowadzenie postępowań w tym zakresie

 o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, kontrola zgodności
przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy
 prowadzenie postępowania w sprawie stosowania ustawy, w tym
na podstawie informacji otrzymanych od innego organu władzy
publicznej

Art. 5 ust. 1 pkt 5 - 8

 pełnienie funkcji konsultacyjnych dotyczących operacji przetwarzania
w ramach ustawy
 współpraca z organami nadzorczymi w innych państwach członkowskich
Unii Europejskiej
 wydawanie opinii dla Sejmu, Senatu oraz innych organów władzy
publicznej w sprawach ochrony danych osobowych
 wydawanie opinii w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Art. 5 ust. 1 pkt 9 - 12

 w celu wykonania zadań, Prezes Urzędu może
przeprowadzać kontrolę przetwarzania danych
osobowych
 do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych

Art. 6

 w toku kontroli upoważniony przez Prezesa Urzędu pracownik
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma prawo wglądu
do zbioru danych podlegającego kontroli oraz do innych
dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli

 kontrolujący ma prawo wglądu do zbioru danych oraz do innych
dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jedynie
w obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego
organu, w którym jest prowadzona kontroli

Art. 7

w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
że planowane operacje przetwarzania mogą skutkować
naruszeniem przepisów ustawy, Prezes Urzędu wydaje
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
ostrzeżenie

Art. 8 ust. 1

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes
Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje administratorowi lub
podmiotowi przetwarzającemu 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
 zabezpieczenie danych osobowych lub przekazanie ich innym podmiotom

 usunięcie danych osobowych
 wprowadzenie czasowych lub stałych ograniczeń przetwarzania i przekazywania,
w tym zakazu przetwarzania

Art. 8 ust. 2

 decyzje Prezesa Urzędu nie mogą nakazywać usunięcia danych osobowych
zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na
podstawie przepisów prawa
 administrator w przypadku uznania, że zgromadzone w ten sposób dane są
zbędne, jest obowiązany do ich usunięcia. W przypadku niedopełnienia
obowiązku usunięcia danych osobowych przez administratora Prezes Urzędu
może nakazać ich usunięcie. W celu realizacji uprawnienia Prezes Urzędu nie
uzyskuje dostępu do tych danych osobowych
 administrator lub podmiot przetwarzający te dane osobowe jest obowiązany
do niezwłocznego przywrócenia zgodnego z prawem sposobu ich
przetwarzania

Art. 8 ust. 3

 postępowanie przed Prezesem Urzędu jest jednoinstancyjne
 na decyzję Prezesa Urzędu przysługuje skarga do sądu
administracyjnego

Art. 9

 Prezes Urzędu może kierować do administratora lub podmiotu
przetwarzającego wystąpienia zmierzające do zapewnienia
skutecznej ochrony danych osobowych

 administrator lub podmiot przetwarzający, do którego zostało
skierowane wystąpienie, jest obowiązany ustosunkować się do
tego wystąpienia lub wniosku pisemnie w postaci papierowej
lub elektronicznej w terminie 30 dni od daty jego otrzymania

Art. 10 ust. 1 i 2

Prezes Urzędu może zwrócić się bezpośrednio do
inspektora ochrony danych o przeprowadzenie
sprawdzenia stosowania przepisów ustawy przez
administratora, który go wyznaczył,
wskazując zakres i termin tego sprawdzenia

Art. 11 ust. 1

 przeprowadzenie przez inspektora ochrony danych
sprawdzenia nie wyłącza prawa Prezesa Urzędu do
przeprowadzenia kontroli

Art. 11 ust. 3

 właściwe organy przetwarzają dane osobowe
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa

Art. 13 ust. 1

Dopuszcza się przetwarzanie danych w innych nowych celach, o ile:

 administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w innym
nowym celu na mocy odrębnych przepisów
 przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym nowym celu
na mocy odrębnych przepisów

Art. 13 ust. 2

 dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych w innych celach, jeżeli
przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie

 dopuszcza się wykorzystanie przetwarzania danych osobowych
zebranych do celów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie
niezbędnym do ich archiwizacji w interesie publicznym oraz do celów
naukowych, statystycznych lub historycznych, o ile podlega ono
odpowiednim zabezpieczeniom praw i wolności osób,
których dane dotyczą

Art. 13 ust. 3 i 4

Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających:








pochodzenie rasowe
pochodzenie etniczne
poglądy polityczne
przekonania religijne
przekonania światopoglądowe
przynależność do związków zawodowych
przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
 przetwarzanie danych dotyczących zdrowia
 przetwarzanie danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej
osoby fizycznej

zwanych „danymi wrażliwymi”

Art. 14 ust. 1

Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli:

 przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie
 jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia lub interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby

 dane takie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą

Art. 14 ust. 2

 niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie indywidualnej
sprawy osoby, której dane dotyczą, mające dla niej niekorzystne
skutki prawne lub poważnie na nią wpływające, wyłącznie w wyniku
przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym w wyniku profilowania, chyba że dopuszczają je przepisy
prawa, którym podlega administrator i które przewidują
odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ze strony
administratora

Art. 15 ust. 1

 Rozstrzygnięcia te nie mogą opierać się na danych wrażliwych,
chyba że istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności
i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą
 niedopuszczalne jest dokonywanie profilowania osób fizycznych na
podstawie danych wrażliwych, skutkującego dyskryminacją tych
osób

Art. 15 ust. 2 i 3

 administrator dokonuje weryfikacji danych osobowych w terminach
określonych przez przepisy szczególne, regulujące działania
właściwego organu, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – nie
rzadziej niż co 10 lat od dnia zebrania, uzyskania, pobrania lub
aktualizacji danych
 weryfikacja dokonywana jest w celu ustalenia, czy istnieją dane,
których dalsze przechowywanie jest zbędne

 zbędne dane usuwa się

Art. 16

 dane osobowe uznane za zbędne można jednak przekształcić
w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych
informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, że
przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych
kosztów, czasu lub działań

Art. 17

 jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku
z dokumentowaniem czynności realizowanych przez właściwe
organy, jako elektroniczna kopia akt kontrolnych, dane
pozostawia się po ich zanonimizowaniu

Art. 18

Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator zapewnia
rozróżnienie, o ile jest ono możliwe lub nie jest dalece utrudnione,
na dane osobowe dotyczące:
 osób, w stosunku do których istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać,
że popełniły lub zamierzają popełnić czyn zabroniony
 osób skazanych za czyn zabroniony

 pokrzywdzonych czynem zabronionym lub osób, w przypadku których określone
fakty wskazują, że mogą stać się ofiarami czynu zabronionego
 innych osób związanych z czynem zabronionym, takich jak osoby, które mogą
zostać wezwane do złożenia zeznań w sprawie czynu zabronionego lub na
dalszych etapach postępowania, osoby, które mogą dostarczyć informacji o
czynach zabronionych, lub osoby, które mają kontakty lub powiązania z jedną
z osób, o których mowa w pkt 1 i 2

Art. 19

 przy przetwarzaniu danych osobowych administrator
zapewnia rozróżnienie, o ile jest ono możliwe lub nie jest
dalece utrudnione, na dane osobowe mające swoje
źródło w faktach i dane osobowe mające swoje źródło
w indywidualnych ocenach

Art. 20

 właściwy organ może przesyłać lub udostępniać dane osobowe innym
właściwym organom, państwu trzeciemu lub organizacji
międzynarodowej po uprzednim zweryfikowaniu, w miarę potrzeby
i możliwości, prawidłowości, kompletności i aktualności tych danych

 właściwy organ, przesyłając dane osobowe odbiorcy, przekazuje,
w miarę potrzeby i możliwości, niezbędne dodatkowe informacje
pozwalające temu odbiorcy ocenić stopień prawidłowości, kompletności
oraz aktualności przesłanych danych osobowych

Art. 21 ust. 1 i 2

Właściwy organ, który przesłał odbiorcy nieprawdziwe, niekompletne
lub nieaktualne dane osobowe lub przesłał te dane z naruszeniem
przepisów ustawy, jest obowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować
o tym tego odbiorcę oraz:
 sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, a także przesłać temu
odbiorcy dane właściwe, chyba że z uwagi na upływ czasu jest to
oczywiście nieuzasadnione
 usunąć lub ograniczyć przetwarzanie tych danych, a także poinformować
o tym tego odbiorcę w celu usunięcia lub ograniczenia przez tego
odbiorcę przetwarzania tych danych

Art. 21 ust. 3

Ograniczenie przetwarzania danych, następuje, w przypadku gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych
osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości
nie można stwierdzić
 dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych

Art. 21 ust. 4

 Przepisów tych nie stosuje się, w przypadku gdy przesłanie lub
udostępnienie danych osobowych odbiorcy mogłoby stanowić
zagrożenie praw i wolności człowieka i obywatela,
a także w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1

 Jeżeli przepisy prawa zezwalają szczególne warunki przetwarzania,
właściwy organ przesyłający jest obowiązany do poinformowania
odbiorcy takich danych osobowych o tych warunkach i obowiązku ich
przestrzegania

Art. 21 ust. 5 i 6

Prawa osoby, której dane dotyczą
Administrator udostępnia informacje o:
 nazwie, siedzibie i danych kontaktowych administratora
 w razie potrzeby danych kontaktowych inspektora ochrony danych
 celu, do których mają posłużyć dane osobowe
 prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na
podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w
wyniku przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa
Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór
 prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania
lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych dotyczących tej osoby

Art. 22 ust. 1

Administrator i podmiot przetwarzający
Administrator zapewnia, aby dane osobowe były:

 przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz przy zastosowaniu
niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniając
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
i wadze zagrożenia

 przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach
 adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których są
przetwarzane
 prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane

Art. 31 ust. 1 pkt 1 - 4

 przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów ich
przetwarzania
 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych i
organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub wejściem w posiadanie
przez osobę nieuprawnioną

Art. 31 ust. 1 pkt 5 - 6

 administrator podejmuje wszelkie działania, aby dane osobowe, które są
nieprawidłowe, w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie
usunięte lub sprostowane
 administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących
przetwarzania danych osobowych i prawidłową realizację czynności
w tym zakresie oraz jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji
dotyczącej realizacji tych czynności
 dopuszcza się prowadzenie tej dokumentacji w postaci elektronicznej

Art. 31 ust. 2 i 3

 administrator opracowuje i wdraża politykę ochrony danych
osobowych, uwzględniając w niej sposób dokumentowania
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1

 administrator dokonuje bieżącego przeglądu środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, pod kątem potrzeby ich uaktualniania

Art. 31 ust. 4 i 5

 inne podmioty przetwarzające dane osobowe w celach, o których
mowa w art. 1 pkt 1, są obowiązane do wykonywania
obowiązków, o których mowa w ust. 1–5

 administrator dokumentuje faktyczne lub prawne przyczyny
odmowy przekazania informacji lub udostępnienia danych
osobowych

Art. 31 ust. 6 i 7
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