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STANOWISKO 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
w odniesieniu do projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy 

wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (projekty z dnia 12 września 2017) 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji („Izba”) wyraża zadowolenie, iż część istotnych uwag, 

formułowanych przez Izbę na wcześniejszych etapach nieformalnych, szeroko zakrojonych konsultacji, 

zostało przez Projektodawcę uwzględnionych i znajduje swój wyraz w brzmieniu przedłożonych do 

konsultacji publicznych projektów ustaw. Niemniej jednak projektowane przepisy wciąż przewidują 

rozwiązania, których przyjęcie spowoduje daleko idące, negatywne konsekwencje dla swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bez jednoczesnego podniesienia realnego poziomu 

ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych.  

Izba ufa, iż przedstawione w dalszej części pisma uwagi zostaną uwzględnione przez Projektodawcę, 

dzięki czemu do krajowego porządku prawnego wprowadzone zostaną regulacje, które z jednej strony 

zagwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych i prywatności polskich obywateli,  

a jednocześnie nie wpłyną negatywnie na możliwość świadczenia i korzystania z usług czy sprzedaż 

towarów, w szczególności w dobie postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej o dane,  

a więc gospodarki, dla której warunkiem rozwoju jest przetwarzanie danych, w tym danych 

osobowych.  

W dalszej części Izba przedstawia szczegółowe uwagi, w pierwszej kolejności (z uwagi na zmiany  

w ustawach sektorowych dotyczących szeroko pojętego obszaru ICT) w stosunku do projektu ustawy - 

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, aby następnie przedstawić uwagi do 

ponadsektorowych przepisów przewidzianych w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych.  

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych („projekt ustawy 

wprowadzającej”). 

I. Zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (art. 69 projektu ustawy 

wprowadzającej). 

1. Niespójność dwóch projektów ustaw przewidujących zmiany w ustawie Prawo 

telekomunikacyjne.  

Izba zwraca uwagę, iż istnieje rozbieżność co do zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne 

przewidzianych w dwóch projektach ustaw, dla których wnioskodawcą jest Minister Cyfryzacji. 

Zarówno projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (z dnia 12 

września 2017 r.) jak również projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (z dnia 13 czerwca 2017 r.) przewidują m.in. zmiany w art. 161 

ustawy Prawo telekomunikacyjne, przy czym zmiany przewidziane w obu projektach są nie tylko 

niespójne, ale wręcz wzajemnie się wykluczają. Zachodzi zatem potrzeba uspójnienia obu ww. 

projektów ustaw.  

Zgodnie z postulatami PIIT zmiany proponowane w ustawie Prawo telekomunikacyjne, w zakresie 

przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej, miały na celu, z jednej strony uwolnienie potencjału na 

rzecz rozwoju Big Data, z drugiej strony miały pozwolić na cyfryzację relacji pomiędzy Abonentem,  

a usługodawcami – z tego względu niezbędne są  zmiany zwiększające bezpieczeństwo transakcji, 
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poprzez umożliwienie przetwarzania danych zawartych w dowodzie tożsamości, w tym również 

zdjęcia.  

Analizując przepisy zarówno czerwcowego projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, jak  

i zaprezentowanych projektów dot. ochrony danych osobowych naturalne wydaje się, aby sektor 

telekomunikacyjny miał zbliżone uprawnienia w zakresie przetwarzania danych, co inne sektory 

usługowe, np. sektor bankowy.  

W prawie bankowym obecnie istnieje przepis (art. 112b), który umożliwia przetwarzanie danych 

zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych, natomiast w projekcie ustawy wprowadzającej 

ustawę o ochronie danych osobowych (art. 41) proponowana jest dalej idąca zmiana wskazanego 

powyżej artykułu zakładająca rozszerzenie prawa do przetwarzania o dane biometryczne w rozumieniu 

art. 4 pkt 14 rozporządzenia nr 2016/679 w celu zidentyfikowania lub weryfikacji tożsamości osoby 

fizycznej, a także uwierzytelnienia czynności dokonywanej przez osobę fizyczną. 

Podobne rozwiązanie powinno zostać wprowadzone również do Prawa telekomunikacyjnego, tym 

bardziej, iż na gruncie tzw. ustawy antyterrorystycznej przedsiębiorcy telekomunikacyjni są 

zobowiązani do potwierdzania danych podanych przez Abonenta z danymi zawartymi w dokumencie 

tożsamości lub po potwierdzeniu ich w sposób elektroniczny,  zgodnie ze sposobami określonymi w tej 

ustawie (art. 60b ust. 3 pkt. 2 PT). 

Wskazując w tym punkcie na kwestie wykorzystania technologii w odniesieniu do sektora 

telekomunikacyjnego wskazać należy, że Abonenci coraz częściej uznają funkcjonalności urządzeń 

końcowych w zakresie biometrii (rozpoznawanie twarzy, odblokowywanie telefonu za pomocą 

czytnika linii papilarnych) za oczywiste, cieszące się zaufaniem i powszechnie stosowane. Jak słusznie 

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej „najnowsze systemy 

biometryczne należą do jednych z najbardziej wiarygodnych i niezawodnych metod 

identyfikacji/weryfikacji osoby”. Natomiast sami operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej oferują  

i rozwijają usługi tzw. silnej weryfikacji uwierzytelniania klienta, które mogą być wykorzystywane dla 

potrzeb administracji (Profil Zaufany, m-dokumenty), czy także sektora prywatnego (banki). 

Podkreślenia wymaga również, iż główna strategia rządu - „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju” – wskazuje na konieczności rozwoju w Polsce Smart Cities czy inteligentnych systemów 

transportowych, a co za tym idzie uwolnieniu potencjału Big Data tkwiącego w polskiej gospodarce, 

aby to było możliwe niezbędne są jednak zmiany, które pozwolą na przetwarzanie danych również 

przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

Wskazane powyżej uruchomienie potencjału ekonomicznego możliwe będzie dzięki usunięciu 

niejasności, które, powodują istotne wątpliwości dotyczące tego, czy przedsiębiorca 

telekomunikacyjny może przetwarzać posiadane dane na potrzeby statystyczne, a nawet czy może 

dokonać ich anonimizacji. Brak jest jednoznacznej podstawy do  dokonywania anonimizacji danych 

transmisyjnych i traktowania danych zanonimizowanych jako nieobjętych tajemnicą 

telekomunikacyjną. Należy podkreślić, iż nawet na szczeblu UE, Grupa Robocza ds. art. 29 widziała 

możliwość przetwarzania zagregowanych danych o lokalizacji na potrzeby mierzenia „korków”  

w mieście przez administrację (co wynikało z ich interpretacji dyrektywy).  

W związku powyższym, próbując uspójnić przepisy zawarte w projektach nowelizacji ustawy Prawo 

telekomunikacyjne oraz w projekcie ustawy o ochronie danych, przedkładamy następującą  propozycję 

w zakresie tzw. Big Data: 

Propozycja dodania w art. 159 ust. 2 pkt 5) Prawa telekomunikacyjnego w brzmieniu: 
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„5) dane, o których mowa jest w ust. 1 pkt. 1 oraz  3 - 5 zostały poddane anonimizacji lub 

pseudonimizacji oraz zastosowano środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed 

odwróceniem pseudonimizacji lub identyfikacją użytkownika przy uwzględnieniu stanu wiedzy 

technicznej oraz racjonalnych kosztów ich wdrożenia.”2. Oferta ramowa, a obowiązki informacyjne. 

W art. 42 Prawa telekomunikacyjnego Izba proponuje dodać ust. 7 w następującym brzmieniu: 

Art. 42 ust. 7: W celu wykonania oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni przekazują operatorowi, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe abonentów lub 

użytkowników końcowych w niezbędnym zakresie. Operator zobowiązany jest przetwarzać uzyskane 

dane wyłącznie w celu wykonania oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, spełnienia 

obowiązków wynikających z prawa oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

Przepis taki pozwoliłby wykonywać obowiązki z oferty ramowej bez kontaktowania się, przez operatora 

tworzącego ofertę ramową, w sprawie obowiązków informacyjnych z klientami innych operatorów. 

Takie unormowanie wydaje się zgodne z celami oferty ramowej. 

3. Ocena wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego (art. 57 PT).  

W dodawanym w Projekcie do art. 57 Prawa telekomunikacyjnego ustępie 7 należy doprecyzować, że 

chodzi o prawo dostawcy usług podejmowania decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, a nie o możliwość samego zautomatyzowanego 

przetwarzania jako operacji dokonywanych na danych osobowych – wprowadzenie takie rozwiązania 

zapewni zgodność projektowanego przepisu z art. 22 RODO, który w ust. 2 lit. b) stanowi, że możliwe 

jest podejmowanie wobec osoby, której dane dotyczą, decyzji, opierającej się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli ta decyzja jest dozwolona prawem Unii 

lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych. 

Za trafne należy uznać usunięcie z art. 57 Prawa telekomunikacyjnego ust 1 pkt. 3: 

Art. 57. 1. Dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej 

od:  

1) (uchylony)  

2) niezawierania z innym dostawcą usług umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej;  

3) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 161 ust. 2, w przypadku użytkownika 

końcowego będącego osobą fizyczną.  

Jednocześnie z przepisów powinno jednoznacznie wynikać, że ust. 2 art. 57 nie stanowi wyłącznej 

podstawy uzależnienia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dostarczenia 

przez użytkownika końcowego jakichkolwiek danych:  

2. Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym  

o zapewnienie przyłączenia do sieci, od:  

1) dostarczenia przez użytkownika końcowego dokumentów potwierdzających możliwość wykonania 

zobowiązania wobec dostawcy usług wynikającego z umowy;  

2) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego wynikającej z danych będących 

w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie 

określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396); dostawca usług 

powiadamia użytkownika końcowego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 
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W sytuacji, w której użytkownik końcowy nie wylegitymuje się np. dowodem osobistym lub innym 

dokumentem tożsamości, dostawca usług powinien móc nie zawrzeć z nim umowy. Dlatego do ust. 2 

należałoby we wprowadzeniu do wyliczenia podkreślić jego nieenumeratywny charakter: 

„Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym  

o zapewnienie przyłączenia do sieci, w szczególności od:” 

Zmiana art. 57 powinna również pozwolić w jednakowy sposób traktować negatywną weryfikacją 

wiarygodności płatniczej w oparciu o dane w posiadaniu dostawcy usług (dotyczące np. zalegania przez 

klienta z opłatami z właśnie zakończonej umowy) z negatywną weryfikacją opartą o dane z biura 

informacji gospodarczej: 

3. Dostawca usług może odmówić użytkownikowi końcowemu zawarcia umowy o zapewnienie 

przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub zawrzeć umowę o świadczenie 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, na 

warunkach mniej korzystnych dla użytkownika końcowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodności 

płatniczej dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej,  

o którejym mowa w ust. 2 pkt 2, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności 

wynikających z tej umowy. 

4. Konsumenci a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Zmieniany art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego odnosi się wyłącznie do konsumentów, na 

gruncie takiej propozycji zapisu powstaje pytanie, co z danymi osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą – czy dane tej kategorii podmiotów podlegać będą innym rygorom ochrony 

na gruncie Prawa telekomunikacyjnego niż dane konsumentów, mimo tego, że na gruncie RODO dane 

konsumentów oraz dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podlegają takiej 

samej ochronie.  

Proponowane byłoby w art. 78 ust. 2 wprowadzenie pkt. 1 dla konsumentów, pkt. 1a dla osób 

fizycznych niebędących konsumentami i pozostawienie pkt. 2 dla innych podmiotów niż osoby fizyczne. 

5. Dane osobowe w ramach systemu PLI CBD.  

W art. 78 Prawa telekomunikacyjnego proponujemy dodać: 

 zd. 2 w ust. 6 

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do przetwarzania 

zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności 

systemu. Prezes UKE jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie,  

o którym mowa w ust. 4. 

oraz nowy ust. 10 

10. Prezes UKE przekazuje dostawcom usług dane o każdym przeniesionym numerze z planu numeracji 

krajowej oraz o dostawcy usług, który obecnie korzysta z przeniesionego numeru. Dostawca usług 

wykorzystuje otrzymane dane wyłącznie w celu umożliwienia swoim użytkownikom końcowym 

poprawnego wykonania połączeń lub przesyłania komunikatów na numery innego dostawcy usług. 

Dopisany przepis w ust. 6 jednoznacznie określi, na kim spoczywają obowiązki w zakresie danych 

osobowych dotyczące bazy PLI CBD. 

Z kolei ust. 10 usunie potencjalną wątpliwość, czy z faktu pobrania przez operatorów z PLI CBD 

informacji o przeniesieniu określonych numerów do innej sieci wynika obowiązek zawiadamiania przez 

tych operatorów użytkowników przeniesionych numerów o uzyskaniu danych w inny sposób niż od 
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podmiotu danych. Spełnianie takiego obowiązku spowodowałoby całkowicie nieproporcjonalną 

konieczność codziennego kontaktowania się z przeniesionymi numerami, podczas gdy dla każdego 

przenoszącego numer wydaje się jasne, że informacja o sieci, z której teraz korzysta, jest znana innym 

operatorom. 

6. Tajemnica telekomunikacyjna a RODO. 

Zmiany proponowane w art. 159 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego w związku ze zmianami 

proponowanymi w art. 161 ust. 2 powodują, że dane podmiotów innych niż osoby fizyczne, i dane inne 

niż wskazane w art. 159 ust. 1 pkt 2-5,  podlegać będą ochronie na podstawie bardziej rygorystycznych 

przepisów statuujących tajemnicę telekomunikacyjną niż dane osób fizycznych (do których 

zastosowanie będzie miało RODO). Takie rozwiązanie wydaje się mało racjonalne. Intencje 

ustawodawcy unijnego zmierzały do tego, aby dane osób fizycznych były bardziej chronione niż dane 

podmiotów gospodarczych, a proponowana zmiana zaprzecza tej idei. W ocenie Izby należałoby 

całkowicie zrezygnować z ust. 1 pkt.1 art. 159 Prawa telekomunikacyjnego. 

7. Wymogi dotyczące zgody abonenta lub użytkownika końcowego. 

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne ma uzyskać 

następujące brzmienie: Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego zastosowanie mają 

przepisy o ochronie danych osobowych. Biorąc pod uwagę, iż pojęcie „przepisów o ochronie danych 

osobowych” jest obszerne, oraz celem uchylenia ewentualnych wątpliwości co do tego, które 

konkretnie przepisy o ochronie danych osobowych w takim przypadku znajdą zastosowanie, Izba 

postuluje, aby przepis został zmieniony tak, aby odsyłał do konkretnych przepisów o ochronie danych 

osobowych. Taki przepisów mógłby brzmieć następująco: 

174. Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego zastosowanie mają art. 4 pkt 11) oraz 

art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 57 projektu 

ustawy wprowadzającej).  

1. Wymogi dotyczące zgody usługobiorcy. 

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

ma uzyskać następujące brzmienie: Do uzyskania zgody usługobiorcy zastosowanie mają przepisy o 

ochronie danych osobowych. Biorąc pod uwagę, iż pojęcie „przepisów o ochronie danych osobowych” 

jest obszerne, oraz celem uchylenia ewentualnych wątpliwości co do tego, które konkretnie przepisy 

o ochronie danych osobowych w takim przypadku znajdą zastosowanie, Izba postuluje, aby przepis 

został zmieniony tak, aby odsyłał do konkretnych przepisów o ochronie danych osobowych. Taki 

przepisów mógłby brzmieć następująco: 

Art. 4. Do uzyskania zgody usługobiorcy zastosowanie mają art. 4 pkt 11) oraz art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).  

2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej.  

Projekt ustawy wprowadzającej przewiduje zmianę art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną w ten sposób, że z obecnego brzmienia tego przepisu (informację handlową uważa się 
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za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności 

udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny) usuwane są słowa w szczególności 

udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.  

W uzasadnieniu do tej zmiany Projektodawca pisze: Co istotne, zmiana w treści art. 10 ust. 2 uśude ma 

charakter wyłącznie porządkujący. Wobec odwołania się (w art. 4 uśude w nowym brzmieniu) do 

definicji zgody w rozumieniu przyjętym w rozporządzenia 2016/679, dookreślanie sposobu jej 

wyrażenia w art. 10 ust. 2 uśude stało się bezprzedmiotowe. Nie mniej z całą mocą należy podkreślić, 

iż zmiana art. 10 ust. 2 uśude nie oznacza, iż taki sposób wyrażenia zgody jest sprzeczny z treścią 

rozporządzenia 2016/679. 

W ocenie Izby przedmiotowa zmiana, w brew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu projektu ustawy 

wprowadzającej, nie ma charakteru wyłącznie porządkującego, gdyż zmienia w sposób istotny zasady 

i sposób, w jaki można obecnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Obecnie przepis 

wprost dopuszcza możliwość wyrażenia takiej zgody przez udostępnienie adresu elektronicznego, co 

po zmianie będzie wymagało wykładni i oceny, czy taki sposób spełnia warunki stawiane zgodzie przez 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO”). Co więcej, nie można 

się zgodzić z Projektodawcą, iż projektowana zmiana jest konieczna z uwagi na przepisy RODO.  

Nie można zgodzić się z zawartym w uzasadnieniu projektu poglądem, że „Ustawa z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwana dalej „uśude” w zakresie przesyłania informacji 

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi implementację dyrektywy 

2002/58”. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną transponuje dyrektywę 2000/31/WE o handlu 

elektronicznym.  Wskazuje na to m.in. opis w tekście jednolitym tej ustawy, który wskazuje, że 

transponuje dyrektywę e-commerce, a także data jej uchwalenia. Ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną została opublikowana 18 lipca 2002 r, podczas gdy dyrektywę e-privacy opublikowano 

12 lipca 2002 r.  Decyzja ustawodawcy polskiego opierała się zatem na projekcie przepisów 

wspólnotowych i - mimo iż była z nimi częściowo zbieżna - trudno uznać ją za transpozycję projektu 

dyrektywy. 

W uzasadnieniu projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest wprost mowa  

o „zapewnieniu w regulowanej materii harmonizacji rozwiązań między prawem polskim a prawem 

wspólnotowym” w kontekście  dyrektywy e-commerce oraz zaledwie wspomnienie o „uwzględnieniu 

najnowszych propozycji Unii Europejskiej w zakresie ochrony prywatności użytkowników środków 

komunikacji elektronicznej”, czyli dopiero projektu dyrektywy e-privacy. 

 

Mimo iż w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną istnieje przepis art.  10, który dotyczy 

obszaru komunikacji handlowej regulowanego w prawie unijnym poprzez: 

- art. 10 Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie 

ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość,  

- art. 12 Dyrektywy 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 w sprawie 

przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnych danych w sektorze telekomunikacyjnym, 

- art. 13 dyrektywy e-privacy,  
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- a także - z uwagi na posłużenie się pojęciem „informacji handlowej” - także poprzez dyrektywę e-

commerce,  

ze względu na nietypowe sformułowania art. 10 ustawy trudno określić, norm której dyrektywy miałby 

on dotyczyć. Przepis nie jest bowiem bezpośrednim przeniesieniem żadnego z ww. przepisów.  

Jednocześnie należy pamiętać, że przepisy dyrektywy e-privacy zostały transponowane w Prawie 

telekomunikacyjnym. Co więcej, obecne brzmienie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, obejmujące 

zarówno używanie automatycznych systemów wywołujących (co miało dotyczyć połączeń głosowych 

wykonywanych bez udziału człowieka), jak i innych „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych” w celu 

marketingu bezpośredniego obejmuje swoim zakresem przesyłanie informacji handlowej z art. 10 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Dlatego jest zasadne wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich przepisów niestanowiących 

implementacji dyrektywy e-privacy, regulujących kwestie danych osobowych inaczej niż w RODO.  

W takiej sytuacji, z racji szerokiego zakresu art. 172 Prawa telekomunikacyjnego postulujemy 

skreślenie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Przetwarzanie, udostępnianie danych eksploatacyjnych oraz informacje o rozliczeniu 

W opinii Izby, w związku z tym, że dane eksploatacyjne - czyli dane nie należą do „traffic data”  

w rozumieniu dyrektywy e-privacy 2002/58/WE, nie ma powodu, aby pozostawiać szczególne przepisy 

dotyczące przetwarzania danych eksploatacyjnych. Materia ta może w zupełności być uregulowana 

normami RODO. 

Nie ma też żadnego przepisu unijnego, który w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego 

nakazywałby nieinformowanie o zamówionych usługach w rachunku za te usługi (jak obecny art. 19 

ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Taka norma w praktyce obraca się przeciwko 

użytkownikom usług, gdyż dopiero na swoje żądanie mogą dowiedzieć się, za jaką usługę 

społeczeństwa informacyjnego (grę, album MP3, program komputerowy) mają zapłacić.  

Dlatego postulujemy usunięcie całego rozdziału 4 ustawy. Jednakże w przypadku gdyby powyższy 

postulat nie został przyjęty przedstawiamy poniższe uwagi do zaproponowanych przepisów. 

Projekt ustawy wdrażającej przewiduje usunięcie z art. 18 ustępów 1 – 4. Jednocześnie planowana jest 

zmiana wprowadzenia do ust. 5 w art. 18, bez zmiany punktów 1) – 4) w ust. 5, podczas gdy pkt 1)  

w ust. 5 odsyła do uchylanego ustępu 1 w art. 18. Zatem art. 18 ust. 5 pkt 1) należy zmienić tak, aby 

nie odsyłał do uchylanego przepisu. 

Ponadto, zastrzeżenia budzi projektowane sformułowanie wprowadzenia do wyliczenia w ust. 5 w art. 

18, które należy zmienić w następujący sposób: 

Uwzględniając przepisy rozporządzenia 2016/679 usługodawca może przetwarzać w szczególności 

następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą 

elektroniczną (dane eksploatacyjne): … 

W ocenie Izby nie ma konieczności odsyłania do art. 5 RODO, skoro przepis wskazuje na potrzebę 

uwzględnienia całości przepisów wynikających z RODO. Ponadto, świadczenie usług drogą 

elektroniczną jest wpisane w definicję „usługodawcy” (art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną) i nie wymaga powtarzania.  

Ponadto, projekt ustawy wprowadzającej przewiduje (w związku z usunięciem ust. 1 – 4 z art. 18 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) nadanie ust. 6 w art. 18 następującego brzmienia: 
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6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, w tym dane eksploatacyjne, przetwarzane w związku 

ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

W ocenie Izby brzmienie tego przepisu powinno zostać zmienione w następujący sposób: 

6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane eksploatacyjne, przetwarzane w związku ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy wprowadzającej spowodują bowiem, iż jedynie dane 

eksploatacyjne (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) będą przetwarzane na 

gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a tym samym przepis art. 18 ust. 6 ustawy o 

świadczeniu usług drogę elektroniczną powinien się odnosić do udostępniania tylko tych danych, które 

będą przetwarzane na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z logiką 

projektu ustawy wprowadzającej pozostałe dane osobowe usługobiorców, przetwarzane do tej pory 

na podstawie art. 18 ust. 1 – 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będą od tej pory 

przetwarzane bezpośrednio na podstawie RODO, a więc również ich udostępnianie uprawnionym 

organom powinno następować na zasadach określonych przez RODO i ustawę o ochronie danych 

osobowych. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby z jednej strony dane (obecnie objęte regulacją art. 18 

ust. 1 – 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) były przetwarzane bezpośrednio na gruncie 

RODO, a jednocześnie czynić wyłom od tej zasady stanowiąc, iż udostępnianie tych danych 

uprawnionym organom następuje na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (która 

przecież po nowelizacji nie będzie regulowała przetwarzania tych danych).  

II. Zmiany dokonywane w innych ustawach w ramach przepisów wprowadzających.  

 

1. Kodeks pracy i ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

Wątpliwości budzi wskazywanie w proponowanych przepisach Kodeksu pracy konieczności 
uzyskiwania zgody dla określonych operacji przetwarzania. W ocenie Izby to nie ustawodawca krajowy 
powinien przesądzać, jakie przetwarzanie wymaga zgody, a jakie można oprzeć na prawnie 
uzasadnionym interesie. Powinno być to każdorazowo badane przez administratora w oparciu o zasady 
RODO. W świetle projektu nie jest jasne, czy kryteria z projektowanego art. 22(2) par. 3 Kodeksu Pracy 
miałyby zastępować czy uzupełniać pojęcie „dobrowolności” użyte w RODO. Wydaje się, że 
ustawodawca krajowy mógłby uregulować obowiązek prawny administratora lub wskazać prawnie 
uzasadniony interes, którego waga byłaby później oceniana przez administratora w kontekście praw  
i wolności podmiotu danych.  
Analogicznie w przypadku ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wątpliwości budzi, czy 

to zgoda podmiotu danych powinna być podstawą przetwarzania danych osobowych w celu wykonania 

ciążącego na pracodawcy obowiązku. Co więcej, kontrowersyjne jest uznanie, że to zgoda pracownika 

jest podstawą przetwarzania danych osobowych członków jego rodziny. Bardziej adekwatną podstawą 

byłby tu prawnie uzasadniony interes lub obowiązek prawny. Za niewłaściwe  wydaje się również 

określanie postaci udzielanej zgody (wyłącznie „papierowa lub elektroniczna”). Jest to coś innego niż 

„wyraźna zgoda”, o której mówi RODO. Jednocześnie taka zgoda nie może zostać udzielona np.  

w nagranej rozmowie. Należy podkreślić, że RODO tworzy normy bez odwołania do konkretnej 

technologii, dzięki czemu regulacja ta ma większe szanse pozostać aktualna również za kilka lat.   

Przepis ust. 1(4) oznacza, że zaraz po ustaleniu prawa pracownika pracodawca powinien usuwać 

wszelkie dane przetwarzane w związku z przyznaniem ulgowej usługi i świadczenia. Pracodawca nie 
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będzie mógł przetwarzać danych członków rodziny nawet, jeśli ulgowa usługa świadczona byłaby 

również tym członkom rodziny. W razie kwestionowania przez pracownika zasadności nieprzyznania 

świadczenia pracodawca nie będzie miał jak udokumentować podstaw swojej decyzji. W ocenie Izby 

wystarczające byłoby określenie w przepisie celu przetwarzania przez pracodawcę bez tak 

kategorycznego przesądzania okresu przetwarzania. 

2. Numer rachunku – uwaga ogólna  

W całym projekcie pojęcie „numer rachunku bankowego” (w odniesieniu do innych usług niż Prawo 

bankowe) należałoby zastąpić „informacją o rachunku płatniczym (na przykład o numerze rachunku 

bankowego)”, gdyż zgodnie z dyrektywą PSD i PSD2 (o usługach płatniczych) można wykonywać lub 

otrzymywać płatności bez użycia rachunku bankowego, np. poprzez rachunek u instytucji płatniczej. 

3. Kwestia upoważnień w prawie bankowym oraz ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej  

Nowelizacja nie rozwiązuje problemu relacji „upoważnień”, o których mowa w art.  105 ust. 4a(1) oraz 

4a (2) Prawa bankowego oraz art. 10 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie 

danych gospodarczych, do „zgód” w rozumieniu RODO. Jeżeli upoważnienia mają mieć charakter 

zgody, należałoby to wskazać i odesłać do kryteriów RODO. Po drugie,  w przypadku upoważnień  

z Prawa bankowego należałoby zrezygnować z wymogu, że zgody mogą być wyrażone w formie 

pisemnej (RODO nie wymaga dla żadnej zgody formy pisemnej). 

4. Przepisy przejściowe  

Według art. 139 ust. 2 projektowanej ustawy Przepisy wprowadzające na podstawie nowych przepisów 

o postępowaniu Prezes UODO będzie prowadził postępowania rozpoczęte na podstawie 

dotychczasowych przepisów merytorycznych i proceduralnych. Wątpliwości budzi po pierwsze, brak 

sprecyzowania, na podstawie których przepisów materialnych postępowanie takie będzie 

prowadzone, po drugie zaś, kwestią dyskusyjną jest pomysł zmiany przepisów o postępowaniu  

w trakcie trwania postępowania. Na tym gruncie powstają pytania czy Prezes UODO może na 

podstawie art. 139 ust. 2 uznać się za organ niewłaściwy do prowadzenia postępowania i skierować 

sprawę do innego (wiodącego) organu nadzorczego, zgodnie z zasadami RODO, a także czy wiodący 

organ będzie wówczas stosował polskie przepisy merytoryczne obowiązujące przed 25 maja 2018 r. 

 

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych („projekt ustawy”) 

 

I. Wyłączenia stosowania Rozporządzenia  

W art. 2 ust. 1 Projektodawca proponuje wyjątki od stosowania 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 (dalej „Rozporządzenie”) w odniesieniu do działalności 

polegającej na redagowaniu, przygotowaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, ze zm.) oraz do 

działalności literackiej lub artystycznej. 

Projektowany przepis przewiduje, że do ww działalności nie będą miały zastosowania przepisy art. 5 – 

9, 11, 13 - 16, 18 - 22, 27, 28 ust. 2 – 10 i art. 30 Rozporządzenia. Powyższe wyliczenie wyjątków nie 

uwzględnia m.in. art. 10 Rozporządzenia, który przewiduje, że: 

„Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub 

powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod 
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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.” 

Pominięcie art. 10 w wyliczeniu wyjątków od stosowania Rozporządzenia jest nie do pogodzenia  

z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, przewidzianym w art. 11 Karty praw podstawowych. 

Oznaczać bowiem będzie w praktyce brak możliwości przetwarzania, w tym w szczególności przez 

prasę, informacji dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

Jak wynika z art. 1 ustawy Prawo prasowe, statuującego zasadę wolności prasy, „prasa, zgodnie  

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 

obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki 

społecznej.” Nieuwzględnienie art. 10 Rozporządzenia jako wyjątku od stosowania Rozporządzenia,  

w sposób oczywisty będzie godzić w gwarantowaną konstytucyjnie i ustawowo wolność prasy. Będzie 

bowiem z jednej strony w sposób nieuzasadniony ograniczać prasie realizowanie jej podstawowego 

zadania, polegającego na dostarczaniu informacji i opinii, a z drugiej – naruszać prawo społeczeństwa 

do ich otrzymywania, a tym samym prawo do jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki 

społecznej. 

Podkreślić należy, że w polskim systemie prawnym istnieją instytucje zapewniające ochronę jednostek 

przed nadużyciami prasy, jak chociażby art. 13 Prawa prasowego, z którego wynika, że „nie wolno 

wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem 

orzeczenia w I instancji”, a ponadto „nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku 

osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych 

osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na 

to zgodę.” 

Poza tym, dobra osobiste osób fizycznych chronione są przez inne instytucje prawa cywilnego i prawa 

karnego (roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przepisy dotyczące zniesławienia, 

znieważenia). 

Z tych względów, propozycję zakładającą stosowanie art. 10 Rozporządzenia do działalności prasowej, 

artystycznej lub literackiej należy ocenić jako nierealizującą treści art. 85 Rozporządzenia, z którego 

wynika, że „państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające pogodzić prawo do ochrony danych 

osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia z wolnością wypowiedzi i informacji, w tym do 

przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub 

literackiej.” 

Zważywszy na powyższe proponujemy, aby w art. 2 ust. 1 projektowanej ustawy przewidzieć, że do 

działalności polegającej na redagowaniu, przygotowaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów 

prasowych, a także do działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się również przepisu art. 10 

Rozporządzenia. 

  

II. Ścieżka odwoławcza od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Projektodawca zdecydował się na utrzymanie – w stosunku do obecnej procedury odwoławczej od 

decyzji GIODO - sądowo-administracyjnej ścieżki odwoławczej od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (dalej „Prezes Urzędu” albo „PUODO”). W ocenie Izby sądem kontrolującym 

decyzje PUODO powinien być Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji  
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i Konsumentów (SOKiK), na wzór postępowań odwoławczych od decyzji wydawanych przez Prezesa 

UOKiK oraz Prezesa UKE, co oznacza zastosowanie do pewnego stopnia zmodyfikowanej procedury 

cywilnej.  

Za taką koncepcją przemawia wiele argumentów. Pierwszym i najważniejszym jest istota sprawy  

i natura stosunków prawnych podlegających kontroli PUODO, a następnie kontroli sądowej. Nie ulega 

wątpliwości, że dane osobowe są przetwarzane zarówno w ramach administracji publicznej (w związku 

z wykonywaniem zadań publicznych) jak i w sektorze „prywatnym”, w ramach stosunków majątkowych 

i aktywności przedsiębiorców i konsumentów, w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów. Nie 

próbując w tym miejscu określić dokładnych proporcji można założyć, że większość procesów 

przetwarzania danych osobowych odbywa się w ramach zawierania i wykonywania umów cywilno-

prawnych, a udział tego „sektora” w przetwarzaniu danych osobowych będzie rósł. Co więcej, 

wyrażone w RODO oraz projekcie ustawy (zgodnie z przyjętymi przez Projektodawcę założeniami) 

zasady i procedury dotyczące ochrony danych osobowych jedynie w ograniczonym zakresie będą 

stosowały się do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, co 

uzasadnione jest przez Projektodawcę szczególną rolą oraz zadaniami realizowanymi przez 

administrację publiczną. Można więc bezpiecznie założyć, że kontrolowane przez PUODO procesy 

przetwarzania danych osobowych będą w zdecydowanej większości dotyczyły przetwarzania 

związanego z zawieraniem i wykonywaniem umów cywilno-prawnych (a więc analogicznie do Prezesa 

UOKiK oraz Prezesa UKE).  

W ramach prac Ministerstwa Cyfryzacji nad przedmiotowym regulacjami wskazywano, że oparcie 

ochrony danych osobowych nadal na ścieżce sądowo-administracyjnej związane jest z doświadczeniem 

polskich sądów administracyjnych w orzekaniu, jednak nie kwestionując w żaden sposób tej tezy, nie 

można zapominać, że równie bogatym doświadczeniem dysponuje SOKiK, który od lat kontroluje 

decyzje Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE, a które konstrukcyjnie dotyczą obszaru bardzo zbliżonego do 

stosunków prawnych będących podstawą do przetwarzania danych osobowych (to jest relacje 

gospodarcze w stosunkach B2C oraz B2B). Ponadto reforma wprowadzana do europejskiego porządku 

prawnego na podstawie RODO, oraz idące za nią zmiany na gruncie krajowym, stanowią, co często 

podkreślane jest przez samo Ministerstwo, rewolucję w ochronie prywatności, która stworzy nowy 

system prawny. W związku z tym wcześniejsze doświadczenia sądów administracyjnych mogą nie 

stanowić w tym aspekcie aż tak wysokiej wartości dodanej. Zwrócić należy uwagę również na 

nowowprowadzane kary, które mają podobny charakter do kary z tytułu naruszeń prawa konkurencji, 

wobec czego naturalnym wydaje się przekazanie tego typu spraw sądowi, który badałby sprawę 

zarówno pod kątem materialny, jak i formalnym. Izba nie może się zgodzić z wskazanym przez 

Projektodawcę uzasadnieniem: „iż obowiązująca procedura administracyjna, z odmiennościami 

wynikającymi choćby z bezpośredniego stosowania Rozporządzenia, zapewnia kompletny  

a zarazem sprawdzony w praktyce mechanizm postępowania. Postępowania prowadzone przez 

Prezesa Urzędu będą postępowaniami w sprawie naruszenia prawa podstawowego, a stronom tak 

prowadzonych postępowań przysługiwać powinien pełen katalog uprawnień procesowych 

przewidzianych w Kodeksie” – wręcz przeciwnie zaproponowana ścieżka administracyjna nie 

wydaje się być kompletna w aspekcie ochrony praw przedsiębiorców, ale również i osób 

fizycznych, a katalog uprawnień procesowych przewidzianych w ramach KPA nie jest wystarczający 

w tego typu sprawach.  
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W przypadku kontroli sprawowanej przez sąd cywilny (na wzór ścieżki odwoławczej od decyzji Prezesa 

UOKiK czy Prezesa UKE), sąd bada nie tylko poszanowanie przez organ przepisów postępowania 

(procesowych), ale może również badać i weryfikować ustalenia stanu faktycznego przyjęte przez 

organ. Natomiast w przypadku kontroli sądowo-administracyjnej zasadą jest, iż sąd rozpatrujący skargę 

bada jedynie, czy organ wydający decyzję nie naruszył przepisów prawa procesowego, a nie bada, czy 

organ wydający decyzję dokonał prawidłowej oceny stanu faktycznego sprawy. W tym miejscu należy 

przypomnieć, iż projekt ustawy zakłada, iż postępowanie przed PUODO będzie jednoinstancyjne. 

Jednoinstancyjność postępowania przed PUODO, w połączeniu z brakiem kontroli ustaleń stanu 

faktycznego na etapie postępowania sądowo-administracyjnego może prowadzić do sytuacji, w której 

adresat decyzji nie będzie miał możliwości ochrony swoich praw, nawet jeśli PUODO popełni błąd  

i dokona niewłaściwych (tj. niezgodny z prawdą) ustaleń stanu faktycznego, a w efekcie wyda 

merytorycznie nieprawidłowe rozstrzygnięcie. Jest to szczególnie dotkliwe biorąc pod uwagę bardzo 

wysokie kary, które mogą być nakładane w decyzjach Prezesa Urzędu. Takie rozwiązanie narusza 

wprost art. 78 ust. 1 RODO, który wymaga, aby każda osoba fizyczna lub prawna miała prawo do 

skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu 

nadzorczego jej dotyczącej. Postulujemy, aby postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o 

ochronie danych osobowych było postepowaniem dwuinstancyjnym. Stronie takiego postępowania 

należy zapewnić możliwość złożenia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, tak jak jest 

to zagwarantowane w aktualnie obowiązującej ustawie. Przemawia za tym przede wszystkim zakres 

kompetencji przyznanych PUODO, w tym uprawnienie do nakładania wysokich kar finansowych. 

Natomiast statystyki dotyczące czasu prowadzenia postępowań przez organ, na które powołuje się 

Ministerstwo Cyfryzacji uzasadniając wprowadzenie zasady jednoinstancyjności postępowania należy 

traktować jako podstawę do takiego ukształtowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, aby 

wyeliminować przewlekłości w rozpatrywaniu spraw przez ten organ. Ponadto wskazujemy, ze 

mechanizm przewidziany w projekcie ustawy, w zasadzie wyłączający możliwość skutecznej kontroli 

meritum decyzji podejmowanych przez PUODO, nie może zostać uznany za środek skuteczny  

w rozumieniu art. 78 ust. 1 RODO. 

W tym aspekcie niezbędne jest również wskazanie, że wybór przez Projektodawcę postępowania 

administracyjnego jako właściwego nie da w tym przypadku podmiotowi realnego wykazania w ramach 

procesu chociażby okoliczności odnoszących się do dołożenia staranności. W ramach polskiej 

procedury administracyjnej podmiot będzie miał wyraźnie ograniczone możliwości dowodowego 

wykazania właściwych okoliczności. Podkreślić trzeba, że procedury administracyjna i cywilna 

odmiennie traktują charakter dowodów, a także kwestie ich powołania w ramach procesu sądowego.  

Podstawą orzekania przez WSA jest materiał dowodowy i faktyczny zgromadzony przed organem 

administracji publicznej, w omawianym przypadku będzie to PUODO – art. 133 PPSA § 1 Sąd wydaje 

wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Wyjątkiem jest przeprowadzanie 

postępowania dowodowego w ramach postępowania sądowego, kiedy to w ramach dowodu 

uzupełniającego strona ma jedynie możliwość wnioskowania o przeprowadzenie dowodu  

z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje 

nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie (art. 106 PPSA § 3). Sam zakres uzupełniającego 

postępowania dowodowego w ramach postępowania przed sądami administracyjnymi jest ściśle 

określony przez podstawową funkcję sądowej kontroli administracyjnej (art. 3 § 1), a więc kontrolę 

działalności administracji publicznej. W związku z czym podkreślić należy, że celem postępowania 
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dowodowego na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie jest ustalenie 

stanu faktycznego sprawy, a ocena czy organ w ramach swoich ustaleń prawidłowo ocenił i zastosował 

przepisy. Odmienne założenia przyświecają postępowaniu cywilnemu, w ramach którego środek 

dowodowy służy udowodnieniu faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, 

natomiast środkiem dowodowym mogą być nie tylko dokumenty, ale również zeznania świadków czy 

opinia biegłego. Nie można się również zgodzić z tezą, iż art. 79 RODO (wymagający, aby każdy mógł 

złożyć „skargę” w swojej indywidualnej sprawie z pominięciem organu nadzoru) oznacza, że 

koniecznym jest poddanie obu możliwych dróg dochodzenia praw różnym pionom sądownictwa (tj. 

skarga indywidualna – sąd cywilny, skarga na decyzję PUODO – sąd administracyjny). Wystarczy 

bowiem spojrzeć na zasady i mechanizmy rządzące postępowaniami przed Prezesem UOKiK czy 

Prezesem UKE, gdzie odwołania od decyzji organów rozpatrywane są przez sąd cywilny (a konkretnie 

SOKiK), co w żaden sposób nie ogranicza ani nie uniemożliwia konsumentom składania powództw do 

sądów cywilnych w swoich indywidualnych sprawach.  

Zwrócić również należy uwagę, że na gruncie obecnych przepisów ochrony danych osobowych część 

zachowań penalizowanych jest w ramach przepisów karnych – a więc postępowanie w ich przedmiocie 

podlega normom postępowania karnego (np. naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych, 

niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby której dane dotyczą o jej prawach). W związku  

z zaproponowaną w ramach nowej ustawy zmianą odnoszącą się do przepisów karnych ustawy, sam 

Projektodawca w uzasadnieniu wskazuje, że liczba przepisów karnych dot. ochrony danych osobowych 

została zmniejszona, ponieważ przyjęto „iż podstawowymi „sankcjami” za naruszenie przepisów o 

ochronie danych osobowych są nakładane na administratora lub podmiot przetwarzający obowiązki 

wynikające z prawa administracyjnego oraz administracyjne kary pieniężne”. Biorąc pod uwagę takie 

podejście tym bardziej trudno zgodzić się na to, że wyłącznie na gruncie postępowania 

administracyjnego, wobec które pojawiają się poważne wątpliwości w odniesieniu do art. 78 ust. 1 

RODO, miałyby zapadać prawomocne rozstrzygnięcia.   

 

W związku z powyższym Izba ponownie postuluje rozważanie przez Projektodawcę przedmiotowego 

aspektu reformy i przyjęcie zasady, że odwołania od decyzji PUODO są rozpatrywane przez SOKiK (na 

zasadach analogicznych do odwołań od decyzji Prezesa UOKiK czy Prezesa UKE).  

 

III. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

– art. 59 projektu ustawy.  

Nie ma wystarczających podstaw do ustawowego przyznania każdej decyzji PUODO rygoru 

natychmiastowej wykonalności i nie zmienia tego faktu, że zgodnie z art. 59 ust. 2 projektu ustawy 

wniesienie skargi od decyzji wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie kary pieniężnej. Zgodnie z art. 

55 ust. 1 projektu ustawy PUODO może w decyzji nałożyć liczne obowiązki, których natychmiastowe 

wykonanie może mieć nieodwracalne skutki dla adresata decyzji, który po fakcie może co najwyżej 

dochodzić odszkodowania od PUODO, gdyby w postępowaniu odwoławczym sąd uznał argumenty 

skarżącego i uchylił decyzję.  

W pełni podtrzymując uwagę o potrzebie wprowadzania cywilno-prawnej ścieżki odwoławczej od 

decyzji PUODO, należy stwierdzić, że w przypadku postępowania administracyjnego strona skarżąca 

powinna mieć co najmniej możliwość wnioskowania do sądu o wstrzymanie wykonania zaskarżonej 

decyzji. Bez tej możliwości postępowanie odwoławcze i instancyjność postępowania byłyby fikcją, gdyż 
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w każdym przypadku rzeczywistość byłaby kreowana już rozstrzygnięciem zapadłym w I instancji. 

Oczywiście porządek prawny zna rozstrzygnięcia, którym organ może nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności, niemniej rygor taki jest wyjątkiem od zasady i jako wyjątek powinien być stosowany 

tylko i wyłącznie w ściśle określonych, szczególnych przypadkach.  

Konstrukcja przedstawiona w projekcie ustawy powoduje, iż kontrola sądowo-administracyjna decyzji 

PUODO ma charakter iluzoryczny (za wyjątkiem obowiązku uiszczenia kary pieniężnej), gdyż rola sądu 

zostaje sprowadzona właściwie tylko do orzeczenia, czy – już po wykonaniu decyzji – decyzja była 

zasadna w świetle prawa (a tym samym jej adresatowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze 

wobec PUODO) czy też jednak decyzja została wydana z naruszeniem prawa (a więc jej adresatowi 

przysługują roszczenia odszkodowawcze). Wdrożenie takiego mechanizmu jest niezgodne z art. 78 

ust. 1 RODO, który stanowi, że każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka 

ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej 

dotyczącej. Możliwość wniesienia skargi, której nie towarzyszy żadna możliwość wstrzymania 

wykonania decyzji PUODO (w wyłączeniem wstrzymania wykonania decyzji w zakresie obowiązku 

zapłaty kary pieniężnej), w żaden sposób nie może być uznana za skuteczny środek ochrony prawnej.  

Nie można również zgodzić się z projektodawcą, że ochrona danych osobowych jest wartością tak 

ważną, że uzasadnia ustawowe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności każdej decyzji PUODO. 

Bez wątpienia ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, jednak nie jest ważniejsza od ochrony 

życia, zdrowia, porządku publicznego, środowiska naturalnego, interesów majątkowych konsumentów 

i wielu innych wartości, na straży których stoją instytucje państwa, których decyzje podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z motywem 4 RODO prawo 

do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym i powinno być postrzegane  

w kontekście jego funkcji społecznej jak również wyważone względem innych praw podstawowych  

w myśl zasady proporcjonalności. Motyw zawiera jednoznaczną deklarację, z której wynika, że RODO 

nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych,  

w szczególności wolności prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym projekt ustawy należy zmienić tak, aby:  

➢ w miejsce ustawowego rygoru natychmiastowej wykonalności wprowadzić możliwość (ale nie 

obowiązek) nadawania takiego rygoru przez samego PUODO;  

➢ przepisy ustawy umożliwiały PUODO nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności tylko  

w wyjątkowych sytuacjach, w których jakakolwiek zwłoka w wykonaniu decyzji powodowałaby 

nieodwracalne szkody (na zwór art. 90 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów);  

➢ rygor natychmiastowej wykonalności nie powinien dotyczyć kary pieniężnej nałożonej  

w decyzji (na wzór art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne);  

➢ zapewnić, że w przypadku decyzji PUODO sąd, rozpatrujący odwołanie / skargę, będzie mógł - 

na wniosek odwołującego się / skarżącego - wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania 

decyzji (na wzór art. 47930 Kodeksu postępowania cywilnego albo art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).  

 
IV. Postanowienie ograniczające przetwarzanie danych osobowych – art. 53 w zw. z art. 60 

projektu ustawy.  

Istnieje konieczność wprowadzenia następujących zmian w art. 53 ust. 1:  
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Art. 53.1. Jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może 

spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, Prezes Urzędu w celu zapobieżenia tym skutkom 

może, w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów  

o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wskazując 

dopuszczalny zakres tego przetwarzania. Na postanowienie stronie służy zażalenie.. 

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa czas jego obowiązywania. 

Postanowienie to obowiązuje nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie  

w sprawie. 

Zgodnie z art. 60 projektu ustawy postanowienia PUODO strona może zaskarżyć dopiero w skardze na 

decyzję PUODO, co samo w sobie nie wstrzymuje wykonania postanowienia (tak samo jak nie 

wstrzymuje wykonania samej decyzji).  

W pierwszej kolejności nie jest zrozumiałe, z jakich powodów art. 53 ust. 1 projektu ustawy wyłącza 

stosowanie art. 10 KPA, który to przepis zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia stronom wypowiedzenie się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nie widzimy powodu, aby w postępowaniu 

prowadzonym przez PUODO nie stosować zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, tj. jednej 

z podstawowych zasad polskiego postępowania administracyjnego.  

Przede wszystkim jednak, niezbędne jest uzupełnienie analizowanego przepisu tak, aby na 

postanowienie PUODO w sprawie ograniczenia przetwarzania danych osobowych stronie służyło 

zażalenie. W tym miejscu należy podkreślić (celem uchylenia wątpliwości jakie pojawiły się w dyskusji, 

i które znajdują swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu projektu ustawy), że Izba nie kwestionuje 

zasadności wyposażenia PUODO w kompetencję do wydawania postanowień ograniczających 

przetwarzanie danych osobowych (jako środka tymczasowego). Izba wskazuje jedynie, iż na 

postanowienie takie – z uwagi na jego daleko idące konsekwencje i przewlekłość postępować 

administracyjnych – strona powinna móc wnieść zażalenie, tak, aby zasadność takiego 

postanowienia mogła została zweryfikowana przez sąd, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej 

sprawę.  

W obecnym kształcie przepis nie przewiduje możliwości złożenia zażalenia na takie postanowienie (co 

jak wskazano w uzasadnieniu jest działaniem celowym Projektodawcy), co jest poważnym brakiem 

projektu ustawy i może w praktyce rodzić bardzo poważne konsekwencje gospodarcze. Zgodnie z art. 

53 ust. 2 środek tymczasowy, w postaci postanowienia, może obowiązywać aż do wydania przez 

PUODO decyzji kończącej postępowanie administracyjne, przy czym pamiętać należy, że decyzją 

PUODO może nałożyć obowiązki tożsame z zawartymi w postanowieniu, w efekcie ograniczenia w 

przetwarzaniu danych osobowych wprowadzone na mocy postanowienia mogą obowiązywać aż do 

rozpatrzenia skargi na decyzję PUODO przez sąd administracyjny.  

Jak wskazał Projektodawca w Ocenie Skutków Regulacji (podkreślenia własne): Według informacji 

uzyskanych przez Ministra Cyfryzacji w związku z analizą wyroków wydawanych przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w 2015 r. spośród spraw, które trafiły do sądów, średni czas trwania postępowania w 

sprawach dotyczących zasad naruszenia ochrony danych osobowych w Polsce wynosi 295 dni do czasu 

wydania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji w I instancji, a do decyzji 

w II instancji – 437 dni. W przypadku postępowań wymagających współpracy organów nadzorczych  

z różnych państw członkowskich UE postępowania bez wątpienia będą trwały znacznie dłużej. Taki stan 



 
 

 

©PIIT: Stanowisko projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy 

wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, 13.10.2017 (PIIT/1063/17)  
Strona 16 z 30 

 

rzeczy, tj. przewlekłość postępowań ws. ochrony danych osobowych, istnieje pomimo obowiązywania 

przepisów KPA (art. 35 i 36 KPA), które jak widać są nagminnie naruszane. Jednocześnie Projektodawca 

uważa (jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy), iż niezaskarżalność postanowienia PUODO nie 

stanowi poważnego zagrożenia dla administratorów danych, gdyż w ocenie Projektodawcy PUODO 

będzie prowadził postępowania znacznie szybciej niż GIODO. Niestety w ocenie Izby takie założenie nie 

znajduje uzasadnienia w praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej. Przede wszystkim 

należy zauważyć, iż projekt ustawy nie przewiduje żadnych narzędzi, które dyscyplinowałyby PUODO  

i pracowników nowego Urzędu do załatwiania spraw w terminie wyznaczonym przez art.35 KPA, a co 

za tym idzie można założyć, że terminy wynikające z art. 35 KPA będą powszechnie naruszane, 

dokładnie tak samo, jak ma to miejsce obecnie. W ocenie Izby problem przewlekłości postępowań nie 

zostanie rozwiązany przez planowane – jak wynika z Oceny Skutków Regulacji – podwojenie 

zatrudnienia w PUODO (w stosunku do liczby urzędników zatrudnionych w Biurze GIODO). Biorąc 

powyższe pod uwagę Izba nie podziela stanowiska Projektodawcy, który brak możliwość zaskarżenia 

postanowienia o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych uzasadnia założeniem, że  

w przyszłości postępowania administracyjne nie będą tak przewlekłe jak obecnie.  

Bazując na nierealistycznych założeniach tworzone są regulacje prawne, które mogą poważnie 

zaszkodzić wszystkim podmiotom przetwarzającym dane osobowe. Niezaskarżalny brak możliwości 

przetwarzania danych osobowych – wynikający z postanowienia PUODO - może oznaczać, że wielu 

przedsiębiorców nie będzie mogło świadczyć usług czy sprzedawać towarów na rzecz swoich 

kontrahentów (konsumentów), przez cały okres trwania postępowania administracyjnego, co biorąc 

pod uwagę powszechną przewlekłość procedur administracyjnych może być mechanizmem 

skutkującym likwidacją i zniknięciem z rynku wielu przedsiębiorców. Niewielu bowiem 

przedsiębiorców będzie mogło sobie pozwolić na utrzymywanie zatrudnienia i przedsiębiorstwa wobec 

rocznego albo dłuższego braku możliwości zarabiania.  

Co więcej, jeśli w postępowaniu odwoławczym sąd administracyjny uzna, że postanowienie PUODO 

było bezzasadne, to adresat takiego postanowienia będzie mógł wystąpić z roszczeniami 

odszkodowawczymi wobec PUODO, niemniej jednak jest to rozwiązanie całkowicie niewystarczające 

dla poszkodowanych przedsiębiorców, którzy w tym momencie mogą już nie istnieć na rynku,  

a odbudowanie zaufania konsumentów (którym przedsiębiorca musiał wstrzymać usługę / dostawę 

towaru w związku z postanowieniem PUODO) i powrót na rynek będą niemożliwe. Pojawia się również 

pytanie o to, do kogo z roszczeniami odszkodowawczymi mają zwrócić konsumenci, którym adresat 

postanowienia PUODO musiał wstrzymać usługi lub dostawę towarów (naruszając tym samym swoje 

zobowiązania wynikające z zawartych umów). Wydaje się, że jeśli sąd stwierdzi brak zasadności 

postanowienia PUODO przedsiębiorca powinien móc owe roszczenia wliczyć w szkodę  

i odszkodowanie, którego będzie dochodził od PUODO (roszczenia regresowe).  

Jak wykazano powyżej, brak możliwości zażalenia postanowienia PUODO może mieć bardzo poważne, 

nieodwracalne konsekwencje dla wielu przedsiębiorców, z likwidacją przedsiębiorcy włączenie,  

a rehabilitacja i ewentualne odszkodowanie post mortem jest rozwiązaniem daleko 

niesatysfakcjonującym. Jednocześnie brak jest racjonalnych powodów do uznania, że tak drastyczne 

rozwiązanie - to jest brak możliwości natychmiastowego odwołania się od rozstrzygnięcia 

uniemożliwiającego przetwarzanie danych  - jest niezbędne dla ochrony danych osobowych. Bowiem 

sam fakt, że adresat postanowienia PUODO mógłby złożyć zażalenie na postanowienie nie oznacza 
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przecież, iż wniesienie zażalenia czyniłoby postanowienie PUODO bezskutecznym, gdyż o tym 

decydowałby niezawisły sąd rozpatrujący zażalenie.  

Co więcej, brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie PUODO może postawić adresata  

w sytuacji, w której bez względu na swoje postępowanie naraża się na sankcje. Należy bowiem 

pamiętać, że w porządku prawnym funkcjonuje wiele przepisów, które dają przedsiębiorcy nie tyle 

uprawnienie, co nakładają obowiązek przetwarzania danych (w tym ich udostępnienia) wskazanym 

organom lub służbom. Tak jest w przypadku Prawa telekomunikacyjnego, które nakazuje 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym gromadzenie (retencja) i udostępnianie wielu danych, w tym 

danych osobowym, uprawnionym organom, pod groźbą sankcji. Nietrafione, ale niewzruszalne 

postanowienie PUODO w tym zakresie mogłoby postawić przedsiębiorcę w sytuacji, w której bez 

względu na swoje działania może znaleźć się w sytuacji naruszenia przepisów prawa.  

Bez wątpienia prawo do prywatności i ochrona danych osobowych są wartościami wymagającymi 

skutecznej ochrony, niemniej jednak nie są to wartości ważniejsze od wartości, na straży których stoją 

choćby Prezes UOKiK czy Prezes UKE, którzy nie mają możliwości zastosowania w analogicznych 

sytuacjach niezaskarżalnego rozstrzygnięcia.  

W uzasadnieniu do projektu ustawy znajduje się informacja, że z podobnymi rozwiązaniami mamy do 

czynienia chociażby w przypadku zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym bądź 

postępowaniu antymonopolowym w przypadku decyzji Prezesa UOKiK zobowiązującej przedsiębiorcę, 

któremu jest zarzucane stosowanie praktyk monopolowych by w drodze decyzji, zobowiązać go, do 

zaniechania określonych działań. Co prawda uzasadnienie projektu ustawy nie precyzuje, o które 

dokładnie decyzje Prezesa UOKiK chodzi, ale należy się domyślać, że chodzi o decyzje tymczasowe, 

które może wydawać Prezes UOKiK w toku postępowania antymonopolowego na podstawie art. 89 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jeszcze przed zakończeniem 

postępowania antymonopolowego. W związku z powyższym Izba podkreśla i zwraca uwagę, że zgodnie 

z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na taką decyzję tymczasową Prezesa 

UOKiK stronie przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, niezależnie od uprawnienia strony do wniesienia odwołania od decyzji 

kończącej takie postępowanie. Ustawodawca, świadomy konieczności zapewnienia adresatom takich 

decyzji tymczasowych skutecznego narzędzia ochrony ich praw, przewidział nawet specjalną, szybką 

ścieżkę odwoławczą – Prezes UOKiK ma 10 dni (od dnia otrzymania odwołania) na przekazanie sprawy 

do SOKiK, a SOKiK ma 2 miesiące na rozpatrzenie sprawy (art. 89 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów).  

Biorąc pod uwagę, że istotą zastrzeżeń Izby jest brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie 

PUODO o ograniczeniu przetwarzania danych (a nie sama możliwość wydawania przez PUODO takich 

postanowień jako środka tymczasowego), snucie w uzasadnieniu projektu ustawy analogii do decyzji 

tymczasowych Prezesa UOKiK, które jak wykazano powyżej podlegają zaskarżeniu jeszcze przed 

zakończeniem postępowania (i to w specjalnym, przyśpieszonym trybie), jest nieuzasadnione. Wręcz 

przeciwnie, podany w uzasadnieniu projektu ustawy przykład decyzji tymczasowych Prezesa UOKiK 

pokazuje, iż stronie powinna przysługiwać możliwość zwrócenia się do sądu o zweryfikowanie 

zasadności stosowania wszystkich środków tymczasowych (w tym również postanowień PUODO) 

jeszcze przed zakończeniem postępowania administracyjnego. Zatem nie na miejscu wydaje się 

zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzenie, że skoro praktyki które nie skutkują 

bezpośrednio naruszeniem praw podstawowych obywateli, zostały poddane takiej instytucji ochronnej, 
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dziwi zamieszanie związane z ich wprowadzeniem w projekcie ustawy o ochronie danych.  

Z perspektywy strony społecznej dziwi, czemu Projektodawca nie chce przyjąć rozwiązań, które 

pozwolą na zbadanie zasadności postanowień wydawanych przez PUODO przez niezawisły sąd, jeszcze 

przed zakończeniem postępowania.  

Ponadto, nie można zgodzić się z Projektodawcą, iż zastosowanie przez Prezesa Urzędu takich środków 

tymczasowych obwarowane jest w projekcie restrykcyjnymi wymogami. Trudno bowiem uznać, iż 

restrykcyjnym wymogiem jest wymóg „uprawdopodobnienia” (a nie udowodnienia) naruszenia oraz, 

że dalsze przetwarzanie „może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki”, gdyż jest to 

przesłanka wysoce niedookreślona i ocenna. Za rygorystyczny trudno również uznać wymóg, a PUODO 

określił w postanowieniu czas jego obowiązywania.  

W ocenie Izby konstrukcja niezaskarżalnych postanowień PUODO ograniczających przetwarzanie 

danych jest niezgodna z art. 78 ust. 1 RODO, który przewiduje, że każda osoba fizyczna lub prawna ma 

prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji 

organu nadzorczego jej dotyczącej. Art. 78 ust. 1 RODO mów co prawda o „decyzji” organu 

nadzorczego, niemniej jednak trudno uznać, że przepis unijny był tworzony z myślą o legalnej definicji 

„decyzji” w polskim porządku prawnym, tym, samym uznać należy, iż art. 78 ust. 1 RODO wymaga, 

aby każda osoba fizyczna lub prawna miała prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed 

sądem przeciwko każdemu prawnie wiążącemu rozstrzygnięciu organu nadzorczego. Bez wątpienia 

postanowienie PUODO o ograniczeniu przetwarzania danych będzie prawnie wiążące dla adresata 

postanowienia, a jednocześnie brak możliwości wniesienia zażalenia na takie postanowienie  

i możliwość zaskarżenia takiego postanowienia dopiero razem z decyzją kończą postępowanie nie 

może być uznane za środek skuteczny w rozumieniu art. 78 ust. 1 RODO.  

Wszystkie powyższe problemy mogą zostać w prosty sposób usunięte, poprzez umożliwienie złożenia 

zażalenia na postanowienie PUODO ograniczające przetwarzanie danych osobowych. W przypadku 

oddalenia zażalenia przez sąd administracyjny postanowienie takie pozostanie skuteczne.  

A jednocześnie uczciwi i rzetelni przedsiębiorcy uzyskają narzędzie, które pozwoli im na ochronę przed 

nietrafionymi, błędnymi postanowieniami, które – choćby ze względu na skalę i statystykę – będą się 

zdarzały. 

Tożsame uwagi odnoszą się również do art. 62 projektu ustawy, który przewiduje, że PUODO może 

wydawać postanowienia – na które nie przysługuje zażalenie - ograniczające przetwarzanie danych 

osobowych w ramach europejskiej współpracy administracyjnej, w przypadkach o których mowa w art. 

61 ust. 8, art. 62 ust. 7 i art. 66 ust. 1 RODO. W ocenie Izby również na te postanowienia PUODO stronie 

powinno przysługiwać prawo wniesienia zażalenia, z powodów opisanych powyżej.  

Dodatkowo, tylko porządkowo, można zwrócić uwagę, że posługiwanie się przez polską ustawę 

określeniem „ograniczenie przetwarzania danych osobowych” może budzić pytanie, czy pojęcie to jest 

rozumiane tak samo jak w RODO. Należałoby to zatem doprecyzować, albo poprzez odesłanie wprost 

do RODO (a chyba nie to było intencją), albo poprzez użycie innego precyzyjnego określenia. 

 

V. Postępowanie kontrolne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 73 projektu 

ustawy.  

W ocenie Izby brak jest podstaw do uznania, że postępowania, w tym kontrole, prowadzone przez 

PUODO są tak ważne, że uzasadniają brak stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, w zakresie w jakim ustawa ta ma chronić przedsiębiorców przez nadmiernymi 
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obciążeniami związanymi z kontrolami prowadzonymi przez bardzo liczne i różne instytucje państwa 

(w tym obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, zakaz prowadzenia więcej niż jednej 

kontroli jednocześnie, czy maksymalny łączną czas prowadzenia kontroli w danym roku). W związku  

z powyższym postulujemy następującą zmianę projektowanych przepisów:  

Art. 73. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 819),.  

W uzasadnieniu Projektodawca wyjaśnia, że ochrona danych osobowych jest tak istotna, że uzasadnia 

rezygnację z ustawowych gwarancji przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, pomijając deklarację zawartą w motywie 4 RODO, z której jednoznacznie wynika, iż RODO 

nie narusza praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych,  

w szczególności wolności prowadzenia działalności gospodarczej.  

Nie kwestionując wagi i znaczenia ochrony danych osobowych należy jednocześnie podkreślić, że 

ograniczeniom z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają również kontrole organów 

stojących na straży wartości takich jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, środowisko naturalne 

czy interesy konsumentów, które bez wątpienie nie są wartościami o mniejszej wadze niż ochrona 

danych osobowych. Poniekąd naturalnym jest, że każdy organ administracji postrzega swój obszar 

działalności i zadania jako najważniejsze z punktu widzenia interesów publicznych, niemniej jednak 

racjonalny ustawodawca powinien ocenić obiektywnie, w których przypadkach chronione wartości, 

ryzyko i konsekwencje ich naruszenia uzasadniają odstąpienie od stosowania przepisów, których celem 

jest z kolei ochrona innej konstytucyjnej wartości, jaką jest wolność działalności gospodarczej (art. 20 

i 22 Konstytucji RP). Bezkrytyczne uznawanie, że każde kolejne zadanie każdego kolejnego organu 

administracji publicznej jest ważniejsze od wolności działalności gospodarczej powoduje, iż gwarancje 

przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na ilość wyłączeń  

i wyjątków od ich stosowania, stają się jedynie pustymi deklaracjami. 

Ponadto, w uzasadnieniu Projektodawca wyjaśnia: Trudno bowiem sobie wyobrazić, że kontrola 

doraźna w ww. zakresie nie mogłaby się odbyć z uwagi np. na trwającą kontrolę przestrzegania 

przepisów z zakresu ochrony środowiska. W związku z powyższym Izba w pierwszej kolejności wskazuje, 

że istotą ograniczeń przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie jest 

priorytetyzacja różnych dóbr i wartości, a ochrona swobody działalności gospodarczej przed 

nadmierną, utrudniającą prowadzenie działalności, aktywnością kontrolną rozmaitych organów i służb 

państwa. Co więcej, w ocenie Izby zestawienie ze sobą wartości jakimi są ochrona środowiska oraz 

ochrona danych osobowych nie koniecznie musi wskazywać na prymat tej drugiej, w szczególności 

biorąc pod uwagę, że stan środowiska naturalnego ma bezpośredni wpływy na zdrowie i życie ludzkie, 

czego nie zawsze można powiedzieć o ochronie danych osobowych.    

VI. Nakładanie kar pieniężnych – art. 82 i 83 projektu ustawy.  

Izba nie widzi uzasadnienia dla odmiennego traktowania podmiotów administracji publicznej  

w zakresie nakładania kar pieniężnych przez PUODO. W ocenie Izby proponowane rozwiązania stawiają 

w uprzywilejowanej pozycji podmioty sektora finansów publicznych, dyskryminując przedsiębiorców  

i inne podmioty przetwarzające dane osobowe, bez dostatecznego uzasadnienia różnicując sytuację 

prawną podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z projektu wynika, że zdecydowana większość 

organów administracji publicznej pozostanie bezkarna nawet w przypadku rażących naruszeń  

w zakresie ochrony danych osobowych, a te nieliczne podmioty sektora finansów publicznych, na 
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które kara będzie mogła zostać nałożona, będą zagrożone karą której maksymalna wysokość jest 840 

razy (!) mniejsza niż maksymalny wymiar kary grożący przedsiębiorcom. Izba postuluje, aby zasady 

nakładania i wysokość kar pieniężnych były takie same dla wszystkich administratorów i podmiotów 

przetwarzających dane osobowe, bez względu na strukturę własnościową i publiczny bądź niepubliczny 

charakter.  

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 83 ust. 7 RODO pozostawia Państwom Członkowskim 

UE decyzję o tym, czy i w jakim zakresie administracyjne kary pieniężne można nakładać na organy  

i podmioty publiczne, tym samym RODO nie narzuca prawu krajowemu żadnych rozwiązań w tym 

zakresie. 

Odmienne, ulgowe traktowanie organów i jednostek sektora finansów publicznych Projektodawca 

uzasadnia w następujący sposób: 

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że podmioty publiczne są finansowane ze środków budżetu 

państwa a środki z administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. A zatem  

w przypadku nałożenia na podmiot publiczny administracyjnej kary pieniężnej środki z tej kary 

pośrednio trafiałyby z powrotem do tego podmiotu. O ile bowiem w odniesieniu do podmiotów spoza 

administracji publicznej administracyjna kara pieniężna jest dotkliwą sankcją to nie można zgodzić się, 

iż taki sam skutek odnosiła ona będzie w stosunku do podmiotów publicznych. Zatem kara ta nie 

spełniałyby swego represyjnego celu. Dodatkowo nakładanie kar na administrację publiczną  

w znacznych ilościach pośrednio obciąża obywateli uwzględniając, że środki publiczne pochodzą 

również z obciążeń podatkowych wnoszonych przez obywateli. 

Powyższa argumentacja byłaby słuszna, gdyby jedyną funkcją kary było generowanie przychodów do 

budżetu państwa, a tak przecież nie jest i być nie może. Nawet jeśli budżet państwa jest jeden, to każdy 

z organów jest dysponentem tylko określonej części budżetu, tak więc kara finansowa nałożona na taki 

organ musiałaby zostać zapłacona z tej właśnie części budżetowej, której dysponentem jest ukarany 

organ, zmniejszając środki tego organu na inne wydatki. Jest to oczywiście bardzo dotkliwe dla 

dysponenta obciążonej karą części budżetowej, który wobec uiszczenia kary musi albo zmniejszyć inne 

wydatki albo zwrócić się do Ministra Finansów o dodatkowe środki budżetowe. Biorąc powyższe pod 

uwagę oczywistym jest, że kara finansowa może doskonale pełnić funkcję prewencyjną oraz 

represyjną również wobec organów administracji publicznej. Dodatkowy argument o tym, jakoby 

kary pośrednio obciążały obywateli w zasadzie przeczy wcześniejszemu argumentowi Projektodawcy, 

w którym wskazano, że środki na kary pochodzą z tego samego budżetu, do którego trafiają, z czego 

wynika, że kary płacone przez administrację w żaden sposób nie obciążają budżetu państwa jako 

całości (skoro kary są płacone z budżetu do budżetu), a skoro tak, to w żaden sposób nie obciążają 

obywateli ponad normalne obciążenia podatkowe. W tym miejscu warto natomiast zwrócić uwagę, iż 

wysoka kara nałożona przez PUODO na przedsiębiorcę może faktycznie znaleźć odzwierciedlenie  

w cenach towarów i usług kupowanych przez klientów ukaranego podmiotu.  

Jednocześnie Projektodawca, wbrew własnym twierdzeniom o braku represyjnego skutku kary wobec 

organów i jednostek administracji publicznej, uznał, że kara finansowa może zostać nałożona na wąską 

grupę podmiotów sektora finansów publicznych, o których mowa w art. art. 9 pkt 1 – 12 i pkt 14 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazując, że w takim przypadku kara nie może 

wynieść więcej niż 100 000 zł. W efekcie:  

a) PUODO nie będzie mógł nałożyć kar pieniężnych na najważniejsze podmioty zaliczane do 

administracji publicznej, w tym bezkarne w przypadku naruszenia przepisów prawa 
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pozostaną wszystkie ministerstwa, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, 

działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej 

(zespolonej i niezespolonej) oraz organy jednostek samorządu terytorialnego; 

b) PUODO będzie mógł nałożyć kary pieniężne m.in. na ZUS, NFZ, samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN czy państwowe i samorządowe instytucje 

kultury, a więc jednostki odległe od ministerstw czy innych naczelnych albo centralnych 

organów administracji publicznej, przy czym nie sposób ustalić według jakiego klucza 

wytypowano akurat te podmioty; 

c) nawet tam, gdzie PUODO będzie mógł nałożyć karę na jednostkę sektora finansów 

publicznych, wysokość tej kary (tj. maksymalnie 100 000 zł) jest rażąco niska w porównaniu do 

kar, które PUODO będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców, i których maksymalny pułap 

zgodnie z RODO wynosi równowartość albo 42.000.000 zł albo 84.000.000 zł (przy kursie 4,20 

zł za 1 euro), co oznacza, że kary nakładane na przedsiębiorców będą mogły być 840 razy 

wyższe, niż kary nakładane za takie same naruszenia na jednostki sektora finansów 

publicznych.  

Biorąc powyższe pod uwagę, za zupełnie niezrozumiałe i całkowicie nieuzasadnione należy uznać 

rozwiązania, które w tak rażący sposób różnicują sytuację prawną przedsiębiorców oraz jednostek 

sektora administracji publicznej. Zarówno przedsiębiorcy jak i administracja publiczna przetwarzają 

bardzo duże ilości danych osobowych, w tym danych wrażliwych, których nieuprawnione ujawnienie 

(np. tzw. wyciek danych) może mieć takie same, bardzo poważne negatywne konsekwencje dla osób, 

których dane zostaną bezprawnie ujawnione. Pomimo to, przedsiębiorcy za takie samo naruszenie 

grozi kara do 84.000.000 zł, a organ administracji publicznej albo pozostanie bezkarny (np. wyciek 

danych z organu przetwarzającego miliony rekordów danych osobowych w ramach rejestrów 

państwowych) albo grozi mu kara w wysokości maksymalnie 100.000 zł (np. w przypadku 

publicznego uniwersytetu). Utrzymanie projektu ustawy w zakresie kar pieniężnych w obecnym 

kształcie będzie wyraźnym sygnałem:  

➢ dla gospodarki i przedsiębiorców, że stosowane są podwójne standardy, a administracja 

publiczna jako całość, która powinna dawać w tym zakresie przykład i wyznaczać standardy, 

nie jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za przetwarzane dane osobowe;  

➢ dla administracji publicznej, że ochrona danych osobowych nie jest (wbrew twierdzeniom 

zawartym w uzasadnieniu projektu ustawy) wartością na tyle istotną, aby jej naruszenie  

w ramach administracji publicznej uzasadniało stosowanie adekwatnych do naruszenia kar 

pieniężnych.  

Biorąc pod uwagę, że przepisy RODO nie pozwalają na znaczącą zmianę zasad w zakresie nakładania 

kar pieniężnych na przedsiębiorców, jedynym sposobem na zagwarantowanie, że regulacja prawna 

będzie w tym zakresie spełniała konstytucyjne standardy demokratycznego państwa prawa, jest 

przyjęcie takich samych / wspólnych reguł nakładania kar pieniężnych na wszystkie (a nie tylko 

wybrane według bliżej nieokreślonych kryteriów) organy i jednostki sektora finansów publicznych 

oraz przedsiębiorców. 

 

VII. Fundusz Ochrony Danych Osobowych – art. 86 projektu ustawy.  



 
 

 

©PIIT: Stanowisko projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy 

wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, 13.10.2017 (PIIT/1063/17)  
Strona 22 z 30 

 

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Funduszu Ochrony Danych Osobowych („Fundusz”), którego 

dysponentem jest Prezes Urzędu. Przychodami Funduszu mają być środki finansowe pochodzące z 1% 

kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu.  

W ocenie Izby projektowane rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne i powinno zostać usunięte  

z projektu ustawy. Biorąc pod uwagę, iż dysponentem Funduszu ma być Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, nie ulega wątpliwości, iż Prezes Urzędu będzie dążył – mniej albo bardziej 

świadomie – do tego, aby pula środków będących w jego / jej dyspozycji była jak największa, nawet 

jeśli projekt ustawy zastrzega, że środki z Funduszu nie mogą być podstawą osiągania przychodu przez 

pracowników Urzędu. Nawet jeśli pracownicy Urzędu nie będą czerpali żadnych korzyści z Funduszu, 

to naturalnym jest, że dysponent Funduszu, tj. Prezes Urzędu, będzie dążył do dysponowania możliwie 

największą możliwą pulą środków na realizację zadań, o których mowa art. 86 ust. 4 projektu ustawy. 

W praktyce oznacza to wprowadzenie do systemu prawnego ustawowej zachęty dla Prezesa Urzędu 

do nakładania kar pieniężnych nawet tam, gdzie wystarczyłoby upomnienie oraz do nakładania kar 

pieniężnych w maksymalnym dopuszczalnym wymiarze, a więc wprowadza do systemu prawnego 

nową przesłankę, którą Prezes Urzędu będzie brał pod uwagę nakładając karę pieniężną. Z tego 

względu analizowane rozwiązanie jest niezgodne z art. 83 ust. 2 RODO, który wśród przesłanek, które 

musi brać pod uwagę organ nadzorczy podejmując decyzję o nałożeniu i wysokości kary, nie 

przewiduje przesłanki wpływu wysokości kary na wysokość budżetu, którym będzie dysponował 

organ nadzorczy.  

Jedynie na marginesie można dodać, że z tych samych powodów, dla których Izba krytykuje 

analizowane rozwiązanie, budżet Policji nie jest uzależnione od liczby i sumy wystawionych przez 

policjantów mandatów, a budżet wymiaru sprawiedliwości nie jest uzależniony od liczby i łącznego 

wymiaru kar pozbawienia wolności wymierzonych w sprawach karnych. 

 

VIII. Pozostałe uwagi do projektu ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
1. Forma zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 projektu ustawy zawiadomienia o wyznaczeniu albo o zmianie danych inspektora 

ochrony danych („inspektor”), kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sporządza 

się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Izba postuluje, aby w przypadku administratorów i podmiotów przetwarzających zobowiązanych do 

wyznaczenia inspektora, niebędących organami albo podmiotami publicznymi, przepisy prawa nie  

narzucały obowiązku posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym ePUAP. Przepisy powinny dopuszczać możliwość złożenia zawiadomienia (i jego aktualizacji) 

w każdej formie dopuszczalnej obecnie przez przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  

w tym w szczególności przepisy nie powinny wykluczać możliwości złożenia oraz zaktualizowania 

zawiadomienia w formie pisemnej (np. na papierze z własnoręcznym podpisem). Ma to znacznie  

w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie dysponować 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP 

Izba zwraca uwagę, iż w obecnym brzmieniu projektowanego przepisu wymóg posłużenia się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

będzie dotyczył wszystkich podmiotów (administratorów i podmiotów przetwarzających) 
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zobowiązanych zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) – c) RODO do wyznaczenia inspektora ochrony danych. 

Art. 37 ust. 1 lit. a) RODO dotyczy organów i podmiotów publicznych i tu faktycznie wymóg posłużenia 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP można uznać za 

uzasadniony (w szczególności biorąc pod uwagę obowiązki wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Natomiast art. 37 ust. 1 

lit. b) i c) RODO odnosi się przede wszystkim do procesów przetwarzania w ramach działalności 

gospodarczej, a więc dotyczyć będzie również małych i średnich przedsiębiorstw przetwarzających 

dane w sposób wskazany w tych przepisach.  

 

2. Ograniczenie w zakresie certyfikacji oraz wymogi formalne wniosku o certyfikację 

albo akredytację. 

Zaproponowany w Rozdziale 3 projektu proces certyfikacji budzi wątpliwości Izby. Zgodnie  

z zaproponowanym zapisem certyfikacja wydawana ma być wyłącznie przez Prezesa UODO, nie biorąc 

w ogóle pod uwagę dopuszczenia do tego procesu podmiotu prywatnego akredytowanego przez organ 

nadzorczy (na co pozwalają przepisy RODO).  

 

Takie podejście Projektodawcy budzi  duże zdziwienie, szczególnie biorąc pod uwagę opublikowany  

w marcu roboczy projekt ustawy, który zawierał przeciwne postanowienia: „W ocenie projektodawcy 

kompetencje Prezesa Urzędu powinny być ograniczone wyłącznie do akredytacji podmiotów 

certyfikujących, a certyfikacja należeć powinna do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się 

zawodowo ochroną danych osobowych”. Tym bardziej, że procedura opierająca się na akredytacji 

przez PUODO podmiotów certyfikujących zyskała również poparcie GIODO.  

 

W ramach obecnie istniejących ram prawnych przedsiębiorcy korzystają m.in. z jednolitych w obrębie 

światowym norm ISO jako rozwiązania w ramach procesu standaryzacji. Wydaje się, że wobec 

zaproponowanych rozwiązań certyfikacje ISO pozostaną bez praktycznego znaczenia w zakresie 

zgodności z wymaganiami RODO dla organizacji.  

Odnosząc się do konkretnych przedstawionych zapisów Projektu, art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 

projektu ustawy wskazują, iż wnioski o certyfikację albo akredytację powinny zawierać elementy „co 

najmniej” wskazane w tych przepisach.  

Izba zwraca uwagę, iż projektowana ustawa powinna w sposób wyczerpujący i zamknięty określać 

elementy, które muszą znaleźć się we wnioskach o certyfikację albo akredytację, w przeciwnym 

wypadku wymogi formalne pozostaną niedookreślone, podmiot składający wnioski nigdy nie będzie 

miał pewności czy spełnił wszystkie wymagania formalne, a Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych będzie mógł – w sposób wykraczający poza niezbędną swobodę administracyjną – 

decydować, czy wniosek spełnia czy nie spełnia wymagań formalnych.  

Ponadto, art. 8 ust. 2 pkt 2) projektu ustawy wymaga, aby wniosek o certyfikację zawierał „informacje 

potwierdzające spełnienie kryteriów certyfikacji”, podczas gdy ust. 3 tego przepisu wymaga dołączenia 

do wniosków „dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów certyfikacji albo ich elektroniczne 

kopie”. Nie jest jasne jaka jest relacja „informacji” (art. 8 ust. 2 pkt 2)) do „dokumentów” (art. 8 ust. 

3), zatem być może przepis należy przeformułować, tak aby wymóg przedstawienia zarówno informacji 

jak i dokumentów znajdował się w jednej jednostce redakcyjnej. Tożsama uwaga dotyczy art. 18 ust. 2 

pkt 2) i ust. 3 projektu ustawy.  
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Co więcej, art. 8 ust. 4 projektu ustawy stanowi, że wniosek o certyfikację (analogicznie art. 18 ust. 4 

w przypadku wniosku o akredytację) składa się w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek  

w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, natomiast wniosek w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. Izba zwraca uwagę, iż ani Kodeks Postępowania Administracyjnego ani 

Kodeks Cywilny nie znają pojęć „postaci papierowej” albo „postaci elektronicznej”. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego zna i posługuje się pojęciami „formy pisemnej” oraz „formy 

dokumentu elektronicznego”, z kolei Kodeks Cywilny definiuje takie pojęcia jak „forma pisemna”, 

„forma elektroniczna” czy „forma dokumentowa”. Biorąc powyższe pod uwagę Izba zwraca uwagę na 

konieczność dostosowania art. 8 ust. 4 oraz art. 18 ust. 4 projektowanej ustawy do pojęć i terminologii 

przyjętej w KPA i KC.  

 

3. Warunki, jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2) projektu ustawy jednym z warunków, jakie musi spełnić osoba 

kandydująca do funkcji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest posiadanie tytułu 

naukowego doktora. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż taki wymóg jest uzasadniony 

faktem, iż wykształcił się zwyczaj posiadania tytułu naukowego przez osoby piastujące urząd 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pomimo braku takiego wymogu w obecnie 

obowiązującej ustawie.  

W ocenie Izby, posiadanie tytułu naukowego doktora przez osobę piastującą urząd Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych powinno w dalszym ciągu pozostać w sferze przyjętych zwyczajów  

i tradycji, nie powinno natomiast stanowić wymogu ustawowego. Wymóg taki byłby w pełni 

uzasadniony w przypadku jednostek o charakterze badawczo – naukowym, podczas gdy głównym 

zadaniem Prezesa Urzędu – zgodnie z RODO i projektem ustawy - będzie egzekwowanie 

obowiązujących przepisów prawa, co będzie wymagało od osoby sprawującej funkcję Prezesa przede 

wszystkim wysokich kompetencji w sferze zarządzania oraz doświadczenia w kierowaniu dużymi 

organizacjami. W związku z powyższym Izba postuluje zastąpienie wymogu posiadania tytułu 

naukowego doktora wymogiem, którego obecnie nie przewidują projektowane przepisy, tj. wymogiem 

posiadania kompetencji kierowniczych oraz wymogiem posiadania odpowiedniego stażu pracy na 

stanowisku kierowniczym. Analogicznie do wymogów, jakie kandydatom na Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów stawia ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (por. art. 29 ust. 3a 

pkt 5) i 6) tej ustawy) oraz do wymogów, jakie stawiane są kandydatom na zastępcę Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej (por. art. 190 ust. 8a pkt 5) i 6) ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

Postulujemy również skreślenie przesłanki dotyczącej wykonywania czynności bezpośrednio związane 

z ochroną danych osobowych przez okres co najmniej pięciu lat. Przesłanka ta jest nieprecyzyjna. 

Jednocześnie postulujemy zmianę przesłanki wskazanej w pkt 3 na następującą: „3) posiada wiedzę 

oraz doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych”. 

4. Przesłanki odwołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed upływem 

kadencji.  

Zgodnie z art. 20 ust. 9 pkt 4) projektu ustawy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może zostać 

odwołany przez upływem kadencji jeśli został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie 

umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego. Jednocześnie w uzasadnieniu do 
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projektu ustawy wskazano, iż w zakresie przesłanek odwołania projekt ustawy nie przewiduje zmian  

w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

W związku z powyższym Izba zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 8 ust. 8 pkt 4) obowiązującej ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przesłanką odwołania Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych jest skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie 

przestępstwa, przy czym obecnie ustawa nie wymaga, aby skazanie dotyczyło przestępstwa 

popełnionego umyślnie. Natomiast art. 20 ust. 9 pkt 4) projektu ustawy zawęża – w stosunku do 

obecnie obowiązujących przepisów – analizowaną przesłankę, powodując, iż odwołanie Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie możliwe tylko w przypadku skazania za przestępstwo 

popełnione umyślnie, nie powodując takiego skutku w przypadku skazania za przestępstwa popełnione 

nieumyślnie.  

W ocenie Izby przesłanką odwołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinno pozostać 

skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, zarówno umyślnego jak  

i nieumyślnego. Należy zwrócić uwagę, iż na przestępstwa popełnione nieumyślnie składają się 

przestępstwa będące skutkiem niedbalstwa czy lekkomyślności sprawcy (nieumyślności w rozumieniu 

prawa karnego), a osoba popełniająca przestępstwo w następstwie swojej niedbałości czy 

lekkomyślności nie powinna  sprawować wysokiego i odpowiedzialnego stanowiska państwowego, 

jakim niewątpliwie jest stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeciwko zawężaniu 

analizowanej przesłanki przemawia również fakt, iż art. 24 ust. 1 projektu ustawy przyznaje Prezesowi 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych immunitet procesowy (Prezes Urzędu nie będzie mógł zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Sejmu), co 

oznacza, iż nie istnieje ryzyko nadużywania instrumentów prawa karnego do wywierania nacisku na 

Prezesa Urzędu.  

 

5. Tryb powołania i warunki, jakie musi spełniać kandydat na zastępcę Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Na mocy projektowanego art. 20 ust. 3. Prezesa urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Postulujemy pozostanie przy aktualnym 

trybie wyboru organu ds. ochrony danych osobowych. Powołanie spośród osób zawnioskowanych 

przez prezesa Rady Ministrów nie daje gwarancji niezależności nowego Prezesa UODO, w szczególności 

biorąc pod uwagę pozycję PUODO, jego uczestnictwo w procesie tworzenia prawa oraz sprawowanie 

nadzoru nad przetwarzaniem danych we wszystkich obszarach działania państwa i podleganie 

wykonywaniu zadań tylko ustawie. Prezes UODO musi być organem niezależnym od jakichkolwiek 

wpływów, a jego wybór tylko i wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Rady 

Ministrów takich gwarancji nie daje. 

 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 6 projektu ustawy na zastępcę Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która 

przez okres co najmniej czterech lat wykonywała czynności bezpośrednio związane z ochroną danych 

osobowych i spełnia warunki, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, 3, 5 i 6 projektu ustawy. Taka 

konstrukcja przepisu powoduje, iż kandydat na zastępcę Prezesa Urzędu nie będzie musiał posiadać 

tytułu naukowego doktora (przez pominięcie stosowania art. 20 ust. 4 pkt 2) projektu ustawy), co jest 

zrozumiałe, a jednocześnie powoduje, iż wobec kandydata na zastępcę Prezesa Urzędu projektowana 
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ustawa nie stawia żadnych wymagań co do wykształcenia. Biorąc pod uwagę obowiązki i zakres zadań, 

jakie Prezes Urzędu może powierzyć swoim zastępcom, zasadnym jest, aby kandydat na zastępcę 

musiał posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż przewidziana w art. 22 ust. 1 – 5 projektu ustawy procedura 

powołania zastępcy Prezesa Urzędu oddaje całą inicjatywę zarówno w zakresie powołania jak  

i odwołania zastępcy Prezesa Urzędu w ręce właściwego ministra. Do ministra właściwego ds. 

informatyzacji będzie należała inicjatywa w zakresie powoływania i odwoływania dwóch zastępców 

Prezesa Urzędu, analogiczne uprawnienie uzyska minister właściwy do spraw wewnętrznych wobec 

jednego zastępcy Prezesa Urzędu (Prezes Urzędu będzie mógł mieć łącznie trzech zastępców). 

Jednocześnie należy pamiętać, iż wobec bardzo licznych zadań i obowiązków wynikających z ustawy 

nieuniknione będzie w praktyce upoważnienie zastępców Prezesa Urzędu do realizacji – w imieniu 

Prezesa Urzędu – wielu zadań i obowiązków wynikających z ustawy (w tym celu zresztą zastępcy są 

przewidziani w projekcie ustawy). Biorąc pod uwagę, iż to do właściwych ministrów będzie należała 

inicjatywa w zakresie powoływania i odwoływania zastępców Prezesa Urzędu, w praktyce Prezes 

Urzędu może zostać pozbawiony realnego wpływu na obsadę personalną stanowisk swoich zastępców, 

a więc najbliższych współpracowników. W efekcie projektowana ustawa daje właściwym ministrom 

bezpośrednie narzędzie nacisku na Prezesa Urzędu, gdyż oddaje w ręce ministra inicjatywę co do 

powołania i odwołania osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. 

Taka konstrukcja wydaje się pozostawać w konflikcie z wyrażoną w art. 52 – 53 RODO zasadą, iż organ 

nadzorczy musi być w pełni niezależny. Wydaje się, że właśnie celem zapewnienia niezależności 

Prezesa Urzędu projekt ustawy przewiduje takie mechanizmy jak powoływanie Prezesa Urzędu przez 

Sejm za zgodą Senatu czy immunitet procesowy. Niemniej jednak wszystkie te mechanizmy nie 

zagwarantują niezależności Prezesa Urzędu, jeśli o obsadzie stanowisk najbliższych 

współpracowników Prezesa Urzędu (a więc również osób kierujących jakąś częścią działalności 

całego Urzędu) będzie decydował organ administracji publicznej w osobie właściwego ministra. 

Dlatego postulujemy, aby zastępcy powoływani byli na wniosek PUODO przez Marszałka Sejmu. 

 

6. Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z projektem ustawy Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych („Rada”) będzie się składała 

z 8 osób, przy czym wśród organizacji, które mogą rekomendować członków Rady dominują organy 

administracji i jednostki sektora finansów publicznych (art. 34 ust. 7 projektu ustawy), a izby 

gospodarcze stanowią tylko jedną z dziewięciu kategorii organizacji, które mogą występować z takimi 

rekomendacjami. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, iż główny ciężar przestrzegania przepisów  

z zakresu ochrony danych osobowych spoczywać będzie na przedsiębiorcach (również z uwagi na 

świadomy zabieg Projektodawcy powodujący, iż przepisy chroniące prywatność obywateli będą 

jedynie w ograniczonym zakresie stosowały się do działań organów administracji publicznej). 

W związku z powyższym w ocenie Izby analizowane przepisy powinny zostać zmienione tak, aby 

organizacje zrzeszające przedsiębiorców miały zagwarantowane co najmniej 2 miejsca w Radzie (a nie 

jak obecnie jedynie możliwość rekomendowania członka Rady, przy niewiążącym charakterze takiej 

rekomendacji dla Prezesa Urzędu).  

Jednocześnie art. 34 ust. 7 pkt 7) projektu ustawy posługuje się pojęciem „izb gospodarczych”, co  

w sposób nieuzasadniony wyłącza z kręgu podmiotów uprawnionych do rekomendowania kandydatów 

do Rady podmioty takie jak organizacje pracodawców, działające na podstawie ustawy z dnia 23 maja 
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1991 r. o organizacjach pracodawców. Przepis powinien uwzględniać zarówno izby gospodarcze jak  

i organizacje pracodawców.  

7. Termin na przedstawienie dowodu – art. 47; inne terminy  

Postulujemy zmianę art. 47 ust. 2 projektu ustawy, tak aby termin nie mógł być krótszy niż 14 dni. 

Obecnie przepis przewiduje, że termin ten może wynosić 7 dni, co w wielu przypadkach może być 

terminem stanowczo zbyt krótkim, aby uczynić zadość żądaniu PUODO. Należy bowiem pamiętać, że 

zgromadzenie wszystkich informacji i dokumentów żądanych przez PUODO, w szczególności  

w przypadku gdy żądanie jest obszerne, a adresatem jest rozbudowany organizacyjnie podmiot, może 

stanowić wyzwanie logistyczne wymagające zgromadzenia wiedzy i informacji będących w posiadaniu 

wielu różnych komórek danej organizacji. W związku z powyższym, ustawodawca, świadomy wyzwań 

związanych z kompletowaniem i udostępnianiem informacji, uznał, że organ, który otrzymał wniosek 

o dostęp do informacji publicznej, powinien udostępnić wnioskowane informacje bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Skoro zatem w stosunku do obowiązku nałożonego na 

organ administracji publicznej ustawodawca uznaje, że działanie niezwłoczne może trwać nawet 14 

dni, to trudno wymagać, aby adresat żądania PUODO był w stanie zebrać niezbędne informacje  

w terminie 7 dni. W wielu przypadkach większość z 7 dniowego terminu może przypaść na liczne  

w polskim porządku prawnym święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pozostawiając adresatowi 

wezwania dzień albo dwa na reakcję. Warto dodać, że wskazanie w ustawie zbyt krótkiego terminu 

spowoduje, iż powszechną praktyką będzie z jednej strony masowe występowanie zobowiązanych  

z prośbą o przedłużenie terminu, a z drugiej strony organ będzie powszechnie i masowo wyrażał zgody 

na przedłużenie terminu (chyba, że celem PUODO będzie wyciąganie konsekwencji prawnych za 

niedotrzymanie niemożliwych do dotrzymania terminów). W efekcie zbyt rygorystycznie nakreślone  

w ustawie terminy, zamiast przyśpieszyć procedurę, mogą ją wydłużyć przez wprowadzenie 

dodatkowego elementu w postaci wniosku i zgody na przedłużenie terminu. 

Dodatkowym zagadnieniem, wymagającym pogłębionej uwagi, jest obowiązek przedstawienia 

tłumaczeń na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji, zawarty w art. 47 ust. 3 projektu 

ustawy. W praktyce obowiązek ten, w zaproponowanej formie, sprowadza się do nałożenia kolejnego 

obciążenia administracyjnego na przedsiębiorców, polegającego na konieczności stałego 

utrzymywania polskiej wersji językowej wszelkiej posiadanej dokumentacji. W praktyce niewykonalne 

(lub niezmiernie kosztowne) będzie bowiem przedstawienie tłumaczeń często bardzo obszernej 

dokumentacji w zakreślonym terminie, o którym mowa w ust. 2 przedmiotowego artykułu. Przepis ten 

jest dyskryminujący wobec podmiotów prowadzących działalność w pozostałych państwach 

członkowskich UE i zwykle tworzących dokumentację dla całej grupy kapitałowej. Zalecanym 

rozwiązaniem jest wyraźne wskazanie, iż do terminu określonego w art. 47 ust. 2 nie wlicza się terminu 

na przedstawienie tłumaczenia. Dodatkowo termin na przedstawienie tłumaczenia winien uwzględniać 

charakter i nakład pracy wymagany do jego realizacji. W praktyce, w przypadku przedsiębiorców 

prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE, znakomita większość 

dokumentacji ochrony danych przygotowywana i utrzymywane jest przez przedsiębiorców w języku 

angielskim. W takim przypadku właściwe byłoby zniesienie wymogu przedstawiania tłumaczeń z języka 

angielskiego.  

Jednocześnie obowiązek przedłożenia dowodu powinien zostać zastąpiony powszechnie znanym  

i wykorzystywanym w postępowaniu administracyjnym (np. postępowania prowadzone przez Prezesa 
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UOKiK czy Prezesa UKE) mechanizmem uprawniającym PUODO do żądania przedłożenia informacji, 

wyjaśnień i dokumentów w danym postępowaniu administracyjnym. 

 

Powyższa argumentacja zachowuje swoją aktualność również wobec innych naszych postulatów 

dotyczących wydłużenia terminów zakreślonych w projekcie ustawy, w szczególności: 

• czynności sprawdzające po certyfikacji (art. 13 ust. 3 "nie wcześniej niż po upływie 7 dni") – 

postulujemy wydłużenie do 14 dni; 

• termin na złożenie wniosku przez ukaranego o usprawiedliwienie nieobecności lub odmowę 

zeznania (art. 51 ust. 2  “7 dni od daty doręczenia”) – postulujemy wydłużenie do 14 dni; 

• termin na złożenie uwag do raportu pokontrolnego (art. 72 ust. 4 “7 dni”) – postulujemy 

wydłużenie do 14 dni; 

• termin na uiszczenie kar administracyjnych (art. 85 ust. 2 “14 dni od dnia upływu terminu na 

wniesienie skargi, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego”) – 

postulujemy wydłużenie do 30dni. 

 

 

8. Publikacja decyzji PUODO w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 57 ust. 1 projektu ustawy przewiduje, że w przypadku wydania decyzji PUODO wobec organów 

administracji publicznej albo jednostek sektora finansów publicznych, PUODO udostępni prawomocne 

decyzje na swoje stronie podmiotowej w BIP.  

Izba postuluje, aby analizowany przepis wymagał od PUODO publikacji wszystkich decyzji wydawanych 

wobec organów administracji publicznej albo jednostek sektora finansów publicznych, również tych 

jeszcze nieprawomocnych. Jest to podyktowane szczególną rolą i zadaniami jakie pełnią organy 

administracji publicznej oraz faktem, iż z uwagi na powszechną przewlekłość postępowań, w tym 

postępowań odwoławczych, decyzja może stać się prawomocna po latach od jej wydania. 

Opublikowanie decyzji po latach od jej wydania nie ma już żadnego waloru ani informacyjnego ani 

dyscyplinującego. Jednocześnie PUODO publikując decyzję, powinien zawrzeć dodatkową informację 

o tym, czy decyzja jest czy nie jest prawomocna. Uwzględnienie niniejszej uwagi pociągnie za sobą 

potrzebę zmiany art. 57 ust. 3 projektu ustawy, tak aby adresat decyzji mógł poinformować m.in.  

o złożeniu odwołania / skargi na decyzję.  

 

9. Odmowa udzielenia informacji podczas kontroli.  

Postulujemy następującą zmianę w art. 70 ust. 3:  

Osoba, o której mowa w ust. 1, może odmówić udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli 

wtedy, gdy naraziłoby to ją lub jej małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych  

w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną lub wtedy, gdy 

jest objęta nakazem zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie przepisów innych ustaw. Prawo 

odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub 

rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Obecnie projektowany przepis pozwala na odmówienie współpracy czy przekazania informacji tylko  

w przypadku narażenia pracownika albo jego bliskich na odpowiedzialność karną. Jednocześnie przepis 
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pomija – i w tym zakresie powinien być uzupełniony – przypadki, w których przesłuchiwany pracownik 

jest zobowiązany na gruncie odrębnych przepisów do zachowania tajemnicy zawodowej, co ma 

miejsce np. w przypadku radców prawnych czy lekarzy. Zatem przepis powinien zostać uzupełniony 

tak, aby nie zmuszać osób zobowiązanych prawem do zachowania tajemnicy zawodowej, do złamania 

tej tajemnicy podczas kontroli prowadzonej przez PUODO.  

9. Wątpliwości dot. pozostałych norm ustawy, na które Izba pragnie zwrócić uwagę.  

• W art. 14 ust. 1 pkt. 1) Izba proponuje średnik zastąpić przecinkiem i dopisać wyrazy „w których 

są przetwarzane dane osobowe”. Takie brzmienie regulacji pozwoli na doprecyzowanie, aby 

czynności sprawdzające wykonywane były tylko w obrębie faktycznie donoszącym się do 

procesu certyfikacji. Analogiczne rozwiązanie proponujemy dodać w odniesieniu do przepisów 

kontrolnych art. 69 ust. 1 pkt 1. 

• W art. 35 brakuje dookreślania odnoszącego się do coroczności sprawozdania z działalności 

PUODO wobec Sejmu, Prezesa RM, RPO, RPD oraz Prokuratorowi Generalnemu. Proponujemy 

po wyrazie „sierpnia” dodać wyrazy „każdego roku”.  

•  

• Art. 49 projektu Ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje, że można zastrzec 

informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane do 

PUODO. Niemniej jednak w ust. 2 wskazano na uprawnienie PUODO do uchylenia takiego 

zastrzeżenia, a jako podstawę wskazuje się uznanie przez PUODO, że te informacje nie 

spełniają przesłanek do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie o jakie 

przesłanki w tym przypadku będzie chodziło, skoro w polskim porządku prawnym przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumiane są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności (art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Co zatem 

zgodnie z tym przepisem będzie musi stwierdzić/potwierdzić PUODO.  

• Sankcja zastosowana w art. 51 jest zbyt daleko idąca kara, powinniśmy pozostać przy 

odpowiednim stosowaniu kpa, gdzie ta kwestia jest wystarczająco uregulowana. 

• Zaproponowane brzmienie art. 56 wymaga zdaniem Izby doprecyzowania, ponieważ przepis 

poprzez odwołanie do nieostrego pojęcia „znikomości wagi naruszenia przepisów” umożliwi 

dużą uznaniowość w zakresie decyzyjności PUODO w tym zakresie. Izba proponuje  

ewentualne zakreślenie przykładowego katalogu kryteriów, którymi będzie posługiwał się 

organ.  

• Proponujemy nie wprowadzać do ustawy przepisów karnych (art. 89 i 90). Zarówno  

w Rozporządzeniu, jak i w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych została szeroko 

uregulowana odpowiedzialność administracyjna i cywilna administratora danych oraz 

podmiotu przetwarzającego, która stanowi podstawę, gwarancję przestrzegania przepisów  

o ochronie danych osobowych. Sankcja karna za udaremnianie lub utrudnianie 

kontrolującemu prowadzenie kontroli, jak i za przetwarzanie danych,  o których mowa w art. 

9 Rozporządzenia nie zapewni skuteczności systemu ochrony danych w takim stopniu, jak kara 

administracyjna, zatem brak jest podstaw do pozostawienia przepisów karnych w ustawie. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że stosowanie przepisów karnych nie było 
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efektywne, w  większości sprawy były umarzane z powodu niewykrycia sprawcy lub braku 

znamion czynu zabronionego. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może 

ponadto stanowić czyn wyczerpujący znamiona innych przestępstw określonych w kodeksie 

karnym, m.in. w rozdziale XXXIII „Przestępstwa przeciwko ochronie informacji” – brak 

konieczności odrębnego uregulowania w ustawie o ochronie danych. 

• Wejście w życie ustawy - Postulujemy wejście w życie przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, w szczególności dotyczących powołania UODO, certyfikacji, akredytacji, 

zatwierdzania kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 Rozporządzenia przez 

dniem 25 maja 2018 r. (tj. przed dniem, od którego Rozporządzenia ma zastosowanie). Pozwoli 

to na sprawniejsze i bardziej efektywne wdrożenie Rozporządzenia przez podmioty do tego 

zobowiązanie oraz będzie stanowić niewątpliwe ułatwienie dla przedsiębiorców. 

 
 

 

 

 

  


