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URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 

 

 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 
 

 
II. CEL FUNKCJONOWANIA  

 

 
Art. 1  
1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 
i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (…) 
2. Ustawa określa: 
1) podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony 
danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu; 
2) warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w 
zakresie ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie 
Centrum Akredytacji, zwanego dalej „podmiotem certyfikującym”, podmiotu 
monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji; 
3) tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania; 
 

Art. 1  
1. W niniejszym 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. 
3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje swobodnego przepływu danych 
osobowych w Unii z powodów odnoszących się do ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 
 

- > Organ Ochrony Danych Osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych 
osobowych; 
- > Organ nadzroczy w rozumieniu Rozporządzenia; 
Art. 34 Ustawy  
1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony 
danych osobowych. 
3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
zazgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim; 
2) posiada wyższe wykształcenie; 
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony 
danych osobowych; 
4) korzysta z pełni praw publicznych; 



 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) posiada nieposzlakowaną opinię. 
5. Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko 
ustawie. 
6. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia 
ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki 
do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu. 
7. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie 
kadencje. 

 
 
 
 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE? 

Art. 4 Rozporządzenia  
1) „dane osobowe” oznaczają 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; 

 
ZGODNOŚĆ 

PRZETWARZANIA Z PRAWEM 

Art. 6 Rozporządzenia  
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i 
w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większejliczbie określonych celów; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; 
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
f) przetwarzanie 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. 

 
ZAKAZ PRZETWARZANIA 

DANYCH 
 

Art. 9 Rozporządzenia  
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających: 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

 
PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
DOTYCZĄCYCH WYROKÓW 

SKAZUJĄCYCH  
I NARUSZEŃ PRAWA 

Art. 10 Rozporządzenia 
Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz 
naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie 
art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych 
lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego przewidującymi odpowiednie 
zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie 
kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod 
nadzorem władz publicznych. 

 


