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WSTĘP 

 

Cel rozprawy i hipotezy badawcze 

Niniejsza rozprawa jest poświęcona analizie celów politycznych, jakie przyświecały 

decydentom przy wprowadzeniu nowych przepisów regulujących zasady ochrony danych 

osobowych w UE. Z perspektywy naukowej proces przyjęcia przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, 

zgodnie z którą tryb podejmowania decyzji w tej sprawie stanowi przykład kompleksowości 

działań określonych grup politycznych i gospodarczych.  

Postawienie tej hipotezy wiąże się z potrzebą zbadania wpływu rządów krajowych oraz 

instytucji unijnych – Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej na ostateczne ukształtowanie 

systemu ochrony danych. Służyć temu ma przeanalizowanie negocjacji prowadzących do 

przyjęcia nowego instrumentu ochrony danych, z uwzględnieniem jego znaczenia dla 

kształtowania globalnych standardów. Jest to istotny obszar unijnej regulacji, który zyskuje na 

znaczeniu w miarę rozwoju technologicznego, pogłębiania się procesów globalizacji oraz 

konkurencyjności gospodarki cyfrowej.  

W pracy przyjęto założenie, że unijne podejście do ochrony danych było uwarunkowane 

czynnikami krajowymi, instytucjonalnymi i gospodarczymi. Przeprowadzona analiza wyjaśnia, 

które z tych czynników miały decydujące znaczenie w określaniu kierunków polityki. W 

szczególny sposób uwzględniono działalność lobbingową oraz wydarzenia zewnętrzne. 

Zważywszy na dynamikę formułowania polityki ochrony danych w UE, istotnym zadaniem w 

tej rozprawie jest przeanalizowanie znaczenia przepisów RODO w obszarze życia społecznego, 

gospodarczego i publicznego. 

Cele reformy unijnego systemu ochrony danych podlegały wpływom czynników 

zależnych od interesów narodowych, branżowych czy też polityki zewnętrznej. Ostateczny 

kształt przyjętej regulacji prawnej, stanowi wypadkową wielu, często sprzecznych interesów i 

kompromisowych reguł. 

Dysertacja wnosi istotny wkład w naukę poprzez dostarczenie wiedzy na temat relacji 

pomiędzy sposobem regulacji kwestii przetwarzania danych osobowych a zagadnieniami 

związanymi z zapewnieniem konkurencyjności gospodarki czy suwerenności cyfrowej 

współczesnych państw demokratycznych. 

Zaproponowany przez autorkę proces dowodowy wymaga wsparcia opisanej powyżej 

głównej hipotezy badawczej pobocznymi hipotezami pomocniczymi. Warto zatem rozważyć, 
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czy państwa członkowskie przejawiały zaangażowanie w negocjacje aktu prawnego z uwagi na 

znaczenie przyszłych rozwiązań prawnych dla ich suwerenności decyzyjnej. Czy ostatecznie 

przyjęte w RODO rozwiązania prowadzą do osiągnięcia poziomu europeizacji zasad 

przetwarzania danych osobowych? Efektywność stosowania przepisów RODO może być 

potencjalnie zagrożona przez brak spójnego podejścia do wdrożenia unijnych zasad na 

poziomie krajowym. Trzeba również poddać analizie czy i jakie interesy były przedmiotem 

lobbingu w trakcie prac legislacyjnych nad RODO. Kolejna hipoteza pomocnicza zakłada, że 

Komisja Europejska podjęła decyzję o zharmonizowaniu systemu ochrony danych osobowych 

reagując na zagrożenia związane z szybkim rozwojem nowych technologii, umożliwiających 

niekontrolowaną ingerencję w prywatność obywateli UE. W tym kontekście, sprawdzenia 

wymaga również hipoteza, że unijny system ochrony danych osobowych, który ma swoją 

wieloletnią genezę, zachował aktualność. 

W związku z tym, autorka przyjmuje, że dla uporządkowania toku wywodu należy 

przeprowadzić badania, które dostarczą odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące m.in. 

takich kwestii jak: 

- pod wpływem jakich głównych czynników ukształtowała się obecna polityka ochrony 

danych, 

- jakie są efekty dotychczasowej polityki ochrony danych, 

- w jaki sposób w gospodarce cyfrowej powinny być uwzględniane gwarancje 

podstawowego prawa do ochrony danych osobowych, 

- czy ochrona prywatności stoi na przeszkodzie innowacjom technologicznym w 

biznesie, 

- czy i kiedy UE osiągnie poziom ochrony danych adekwatny do współczesnych 

wyzwań? 

Wychodząc z założenia, że prawo służy porządkowaniu rzeczywistości społecznej1 

autorka analizuje proces polityczny prowadzący do uregulowania modelu ochrony danych 

przyjętego w UE. Komisja Europejska w 2012 roku przedstawiła kierunki strategii w zakresie 

ochrony danych osobowych, które zmierzały do wprowadzenia skutecznej polityki w tym 

obszarze.  Biorąc pod uwagę długi okres negocjowania nowych przepisów, autorka podjęła 

próbę analizy przebiegu działań władz unijnych i krajowych oraz pozostałych aktorów procesu 

politycznego trwającego od stycznia 2012 r. do kwietnia 2016 r. Opisane w pracy kompleksowe 

                                                           
1 Por. F. Longchamps de Berier, Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych, Forum 

Prawnicze Nr 6 (32), 2015. 
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działania lobbingowe pozwoliły na wyprowadzenie oceny co do tego, jakie interesy handlowe 

i polityczne stały za reformą systemu ochrony danych osobowych w UE.  

W literaturze polskiej i zagranicznej pojawił się szereg publikacji dotyczących 

prawnych aspektów RODO oraz wpływu przepisów rozporządzenia na obowiązki podmiotów 

publicznych i prywatnych. Brak jednak kompleksowej analizy znaczenia tej regulacji dla 

procesów społecznych, demokratycznych czy gospodarczych. Dlatego też poniższe 

opracowanie, wzorem innych badań z zakresu nauk o polityce, podejmuje próbę analizy 

przypadku jakim jest reforma ochrony danych na tle polityk UE. Eksperci przyjmują 

różnorodne podejścia teoretyczne – od neofunkcjonalizmu, poprzez koncepcje deliberatywne 

aż po teorie ramowania (framing theory)2.  

Na tym tle warto odnotować, że w teorii koncepcji „new governance”, wskazuje się na 

nowe formy realizowania polityk publicznych przez państwa i instytucje, z jakimi mamy do 

czynienia w obliczu globalizacji, nowych zagrożeń (np. pandemia, terroryzm) czy rozwoju 

technologicznego3. Współczesne wyzwania z którymi muszą się mierzyć europejskie 

administracje wpływają na rozwój nowych sposobów rządzenia. Przekłada się to między 

innymi na tworzenie ponadnarodowych sieci krajowych organów regulacyjnych, rozwijanie 

różnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym czy wprowadzanie 

instrumentów o charakterze samoregulacyjnym. Podkreśla się również, że wskutek 

zmniejszającej się konkurencyjności unijnej gospodarki na świecie, a także wyzwań 

związanych z ochroną obywateli w coraz bardziej niepewnym środowisku cyfrowym, 

charakteryzującym się szybkimi zmianami technologicznymi w wirtualnym świecie 

pozbawionym fizycznych granic, UE podąża w kierunku poszukiwania nowych form 

regulacyjnych4. 

Jednakże na potrzeby badanego zagadnienia optymalne wydaje się przyjęcie 

rozwiązania opartego na wykorzystaniu tych elementów wskazanych metod, które są właściwe 

dla poniższej analizy. Obejmuje ona w pierwszej kolejności określenie, jakie cele polityczne 

kierowały działaniami UE, a następnie próbę odpowiedzi na pytanie, czy reforma ochrony 

danych jest zgodna z pierwotnymi założeniami. Wielość publikacji dotyczących 

powszechności zbierania i wykorzystywania danych zrodziła pytanie czy problem został 

                                                           
2 U. Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w UE, PWN, Warszawa 2011. 
3 P. Dąbrowska-Kłosińska, Systematyka podstawowych zagadnień dotyczących koncepcji „nowego rządzenia”, 

[w:] Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, C.H. Beck Legalis, 2020.1252. 
4 Ch. Knill, A. Lenschow, Modes of Regulation in the Governance of the European Union: Towards a 

Comprehensive Evaluation, European Integration Online Papers, 2003, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=380680 [dostęp:16.04.2021]. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=380680
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również opisany od strony celów i zamierzeń unijnych decydentów. Niniejsza praca wyjaśnia 

powyższe kwestie dotyczące skutków oddziaływania prawa unijnego na różne aspekty życia 

społecznego, ekonomicznego i politycznego. 

Badanie powyższego zagadnienia wymaga uwzględnienia ogólnych relacji między 

sprawowaniem polityki a tworzeniem prawa oraz nazwania aktorów uczestniczących w 

procesie tworzenia nowego systemu ochrony danych UE. W badaniach uwarunkowań 

negocjacji przepisów RODO należy bowiem uwzględnić, że analizowana problematyka 

odzwierciedla relacje między polityką, gospodarką a oczekiwaniami społecznymi. Ważnym 

elementem tych relacji może być doradzanie politykom przez interesariuszy odnośnie 

tworzenia rozwiązań prawnych i systemowych5. Badanie unijnej polityki zmian w prawie UE 

powinno również uwzględniać potrzebę rozwoju społeczeństwa oraz korzyści z punktu 

widzenia obrotu gospodarczego6. Wiąże się to z założeniem, że rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, opartego na zaufaniu do usług gospodarki cyfrowej, obejmuje również 

zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników sieci internet. 

Kwestie związane z reformą przepisów o ochronie danych osobowych pojawiły się w 

publicznej dyskusji z inicjatywy Komisji Europejskiej, która zapowiadając zmiany w 

przepisach prawa, spowodowała wzrost zainteresowania tym tematem wśród podmiotów 

gospodarczych, organizacji społecznych oraz krajowych administracji rządowych. W 

publicznym dyskursie regularnie pojawiają się analizy i opinie dotyczące nowego modelu 

biznesowego prowadzonego przez globalne korporacje technologiczne (tzw. firmy BigTech). 

W poniższej pracy autorka wyjaśnia jaką rolę odgrywa unijna regulacja dotycząca ochrony 

danych osobowych w nowej rzeczywistości cyfrowej gospodarki. 

 

Tło i kontekst problematyki 

Unia Europejska początkowo nie zajmowała się problemem odrębnej regulacji ochrony 

danych. Komisja Europejska postulowała jedynie, by kraje członkowskie ratyfikowały 

konwencję 108 Rady Europy dotyczącą danych osobowych7. Pozwala to powiedzieć z dużą 

pewnością, że prawny standard ochrony danych osobowych, określony początkowo przez Radę 

                                                           
5 B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w 

polsko-niemieckim porównaniu, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. 

Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, (red.) A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg, Nowy Targ, 2018, 

s. 159. 
6 K. Machowicz, Prawo jako instrument zarządzania państwem, Nowe tendencje w zarządzaniu tom VI,  

Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 29  

https://www.researchgate.net/publication/326539508_Prawo_jako_instrument_zarzadzania_panstwem 
7 J. Barta, P. Litwiński, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków, 2007, 

s. 83.  
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Europy, miał zasadniczą rolę w kształtowaniu się unijnych mechanizmów prawnych w tym 

zakresie.  

W 1995 r. unijny prawodawca przyjmując dyrektywę o ochronie danych osobowych 

95/46/WE określił unijne ramy mające służyć realizacji głównych celów politycznych: 

zapewnieniu jednolitego poziomu ochrony danych obywateli unijnych oraz swobodnego 

przepływu danych pomiędzy państwami członkowskim. Wprowadzeniu regulacji prawnej 

towarzyszyło wówczas zróżnicowane zainteresowanie tym zagadnieniem wśród państw 

członkowskich, z których część dysponowała już określonymi przepisami krajowymi, inne zaś 

dopiero rozpoczynały debatę nad ich wprowadzeniem. Patrząc na analizowaną problematykę z 

punktu widzenia unijnej polityki, należy podkreślić, że dyrektywa o ochronie danych 

realizowała określone cele Wspólnoty, takie jak zapewnienie postępu ekonomiczno-

społecznego, rozwój systemów przetwarzania danych czy też utworzenie i funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego. Uchwalone po raz pierwszy na poziomie UE przepisy o ochronie danych 

osobowych nakładały na wszystkie państwa członkowskie określone obowiązki, nie 

przesądzając jednak o całkowitej harmonizacji zasad. Dyrektywa o ochronie danych 

osobowych stanowiła wyraz aktywności prawodawczej władz UE, które działając w ramach 

swoich kompetencji realizowały politykę polegającą na wytyczaniu nowych kierunków działań 

służących potrzebom życia społecznego8. Do tych potrzeb należało zaliczyć zapewnienie 

społeczeństwu autonomii informacyjnej w epoce globalizacji procesów przetwarzania danych 

i rozwoju nowatorskich form komunikowania się9. Wśród ekspertów panowała opinia, iż 

działanie UE stanowiło spóźniony przykład sposobu regulacji przyjętego w latach 70. Już 

wtedy widoczna była potrzeba stworzenia prawodawstwa w zakresie ochrony danych, jednak z 

uwagi na ograniczoną znajomość możliwych implikacji skomputeryzowanego przetwarzania 

danych i szybkiego rozwoju technologicznego nie została ona podjęta10. Polityczne 

uwarunkowania, związane przede wszystkim z nasileniem się ataków terrorystycznych, 

sprawiały, że władze unijne wprowadzały różnego rodzaju mechanizmy prawne, które obniżały 

określone wcześniej standardy ochrony danych. Działania te należy postrzegać w kontekście 

odmienności znaczenia dwóch pojęć: policy oraz politics, które rozumiane są - odpowiednio -

jako zestaw norm i celów ujęty w przepisach oraz bieżąca polityka w zakresie zdobycia i 

                                                           
8 Na takie pojęcie „polityki” wskazywał R. Grawert, Prawodawstwo – między polityka a biurokracją, [w:] 

Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 

1992, s. 101. 
9 M.-Th. Tinnefeld, Ochrona danych – kamień węgielny budowy Europy [w:] Ochrona danych osobowych, red. 

M. Wyrzykowski, ISP, Warszawa 1999, s.33. 
10 S. Simitis, Podsumowanie konferencji, [w:] Międzynarodowa konferencja „Prawo do prywatności w 

społeczeństwie nadzorowanym”, GIODO, Warszawa 2008, s. 83. 
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utrzymania władzy11. Wprowadzanie nowych przepisów unijnych mających skutki związane z 

wykorzystaniem danych wymaga uwzględnienia unijnych standardów i pełnego poszanowania 

praw podstawowych, w tym prawa do prywatności.  

Analiza zmian prawodawstwa w zakresie ochrony danych ma na celu zbadanie, w jaki 

sposób unijni politycy starali się odpowiedzieć na wyzwania jakie przyniósł w tej dziedzinie 

XXI w. Zważywszy, że prawo i polityka pozostają w ścisłych relacjach, przepisy RODO należy 

oceniać, jako narzędzie realizacji celów politycznych oraz wpływu na określone grupy 

interesariuszy przez władze publiczne. Ochrona danych znalazła się w centrum debaty 

publicznej i politycznej w związku z reformą, która stała się jednym z głównych projektów 

wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Viviane Reding. Unijne ambicje związane z 

budową potencjału cyfrowej Europy objęły również potrzebę uregulowania zasad ochrony 

danych wiążących zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. 

Dane osobowe, ze względu na swoją wartość ekonomiczną zwane „ropą XXI wieku”, 

stanowią siłę napędową tej części gospodarki, która rozwija się w oparciu o nowe technologie, 

stosowanie systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, a przede wszystkim usług 

dostarczanych online, które pozwalają na zbieranie danych na masową skalę, ich analizowanie 

i dalsze wykorzystywanie (Big Data). Przepisy o ochronie danych stały się w związku z tym 

także istotnym instrumentem polityki ekonomicznej. Gospodarka unijna nie działa w próżni. 

Na tle geopolitycznych ambicji UE dotyczących osiągnięcia konkurencyjnego poziomu 

rozwoju europejskich przedsiębiorców wobec globalnych liderów gospodarczych, RODO 

może być postrzegane jako szansa zbudowania unijnej przewagi gospodarczej. Również w 

ramach wewnątrzunijnych struktur harmonizacja przepisów o ochronie danych może być 

postrzegana jako szansa na wyrównanie poziomu gospodarczego państw członkowskich, 

zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorczości opartej na zastosowaniu nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych. 

Zgodnie z danymi ONZ, ponad 100 państw świata przyjęło prawo ochrony danych lub 

związane z prywatnością. Unijna polityka w związku z tym skupia się na zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu kompatybilności prawa unijnego z prawodawstwem na całym 

świecie, czemu służyć ma również powołany na mocy RODO unijny organ – Europejska Rada 

Ochrony Danych, której rolą jest wspieranie konwergencji prawodawstwa związanego z 

ochroną danych i prywatnością na całym świecie. Osiągniecie odpowiedniego poziomu zasad 

może zapewnić rozwój biznesu w warunkach zaufania, zaś obywatelom UE ochronę ich danych 

                                                           
11 M. Żak, Good governance jako model wdrażania wymogów polityki prawa (policies) w: Studia nad formalnymi 

i nieformalnymi źródłami prawa, red. T. Barankiewicz i in, Lublin 2020, s. 295. 
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bez względu na miejsce, w którym są przechowywane. W poniższym opracowaniu podjęta 

zostanie próba wyjaśnienia czy w pracach nad RODO panowała zgodność co do kierunków 

stworzenia horyzontalnych zasad, zapewniających zarówno wysoki poziom ochrony praw 

jednostek, jak i wsparcie dla rozwoju bezpiecznych usług cyfrowych w kontekście 

międzynarodowym. 

Aktualność poniższego opracowania wyraża się również w objęciu zakresem analizy 

zagadnień, które pojawiły się w trakcie prowadzonych prac badawczych. Uznając za niezwykle 

istotne, autorka włączyła w obszar badań takie zjawiska, jak stosowanie ochrony danych 

osobowych w trakcie pandemii COVID-19 czy podczas prezydenckiej kampanii wyborczej w 

USA w 2020 r. Z tego względu obszar badawczy obejmuje również zasygnalizowanie istotnych 

kwestii wynikających z obserwacji życia publicznego i prowadzi do sformułowania tezy, że 

zmieniająca się rzeczywistość może przynosić wyzwania poddające w wątpliwość efektywność 

przyjętych regulacji prawnych. Nowe, trudne do przewidzenia zjawiska, takie jak np. pandemia 

COVID-19, stanowią swoisty test skuteczności przepisów. Pojawiające się zaś w przestrzeni 

publicznej pytania o granice prawa do prywatności w związku z potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, wymagają odpowiedzi, na co wskazuje autorka 

opracowania. 

Kapitalizm inwigilacji, monopol globalnych korporacji, to aktualne problemy, które 

pośrednio łączą się również z przetwarzaniem danych osobowych obywateli. Czy w czasach, 

kiedy, jak w przypadku amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2020 r., prywatna firma może 

wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej, instytucje państwowe mają jeszcze możliwość 

wypełnienia swoich podstawowych funkcji, również w zakresie zapewnienia obywatelom 

skutecznych gwarancji ochrony prywatności? Jaką funkcję może spełnić RODO w reakcji 

unijnych władz na monopol nowego typu, polegający na zarządzaniu informacjami przez 

globalne korporacje? 

 

Struktura i przedmiot pracy 

W poniższej pracy ta złożona tematyka została podzielona na siedem rozdziałów, które 

w sposób kompleksowy omawiają powyżej przedstawione problemy i zagadnienia.  

Mając na uwadze, że reforma ochrony danych osobowych dokonała harmonizacji 

systemu we wszystkich państwach członkowskich UE, w pierwszej kolejności opracowanie 

przedstawia genezę tego zagadnienia w europejskim systemie prawa. Dla zachowania 

właściwej i obiektywnej oceny efektów unijnej legislacji w obszarze ochrony danych 

osobowych, konieczne jest przedstawienie w rozdziale pierwszym kompendium dorobku 
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zarówno na gruncie polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz wyjaśnienie źródeł 

koncepcji ochrony danych, które w efekcie doprowadziły do ukształtowania się współczesnych 

zasad i definicji określonych przepisami prawa. 

Prezentacja źródeł owych koncepcji pozwala na poświęcenie rozważań zawartych w 

rozdziale drugim, badaniu zmian kierunków unijnej polityki w odniesieniu do praw człowieka, 

z uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych, wpływu na ten obszar Traktatu z 

Lizbony oraz Karty Praw Podstawowych. Przedmiotem tego rozdziału będzie zatem analiza 

zespołu działań o charakterze strategicznym podejmowanych przez organy Unii Europejskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Europejskiej.  

Naturalną konsekwencją refleksji na temat politycznych celów UE, poczynionych w 

rozdziale drugim rozprawy jest kompozycja rozdziału trzeciego, w którym podjęta zostanie 

próba udowodnienia tezy, iż europeizacja ochrony danych osobowych – od niemieckich 

regulacji do unijnego standardu – pozostawała w relacji z interesami poszczególnych państw 

członkowskich, ich krajowymi tradycjami i praktycznymi doświadczeniami, w zakresie 

stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Badania w tej części pracy przynoszą 

odpowiedź na pytanie czy w momencie rozpoczynania prac nad RODO przez unijnych 

decydentów był przyjęty jeden określony wzór rozwiązań, a politycznym celem UE była 

eliminacja krajowych interesów, czy wręcz przeciwnie, wpływy krajowe wywarły silny wpływ 

na ostateczny kształt regulacji? Różny stopień zaangażowania się w negocjacje nad RODO ze 

strony stolic państw członkowskich zapewne stanowiło wynik niewystarczającego 

dowartościowania znaczenia przyszłych przepisów na różne aspekty życia Europejczyków.  

Działania podjęte przez instytucje UE w zakresie ochrony danych wywarły skutki w 

różnych obszarach życia publicznego, co stanowi przedmiot analizy kolejnych rozdziałów. W 

rozdziale czwartym podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy obywatel we 

współczesnym cyfrowym świecie może korzystać z realnych gwarancji prawa do prywatności. 

Unijne regulacje prawne mają w sposób bezpośredni zapewnić obywatelom nowe prawa i 

wprowadzić skuteczne mechanizmy umożliwiające korzystanie z przysługujących im 

uprawnień. Należy jednak zastanowić się czy w świecie powszechnych zastosowań sztucznej 

inteligencji i algorytmów, jednostka rzeczywiście może się cieszyć autonomią informacyjną i 

nie czuć się przedmiotem niejasnych i niezrozumiałych procesów przetwarzania danych.  

Kontynuacją tematyki podjętej w poprzedniej części pracy, jest rozdział piąty, w którym 

przedstawiona zostanie analiza modelu polityki przyjętej przez UE w odniesieniu do roli 

ochrony danych osobowych w zwiększaniu konkurencyjności europejskich przedsiębiorców. 

Studia nad przepisami mającymi na celu zapewnienie gwarancji podstawowego prawa do 
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ochrony danych osobowych w kontekście prac legislacyjnych, dotyczą objęcia zakresem 

przepisów prawa podmiotów gospodarczych oferujących swoje usługi obywatelom UE, 

niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami z krajów UE czy spoza niej, harmonizacji 

przepisów o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia jednolitego, wysokiego standardu 

ochrony danych osobowych we wszystkich krajach UE.  

Przedmiotem kolejnego rozdziału będzie analiza wyzwań, przed jakimi stoją 

demokratyczne władze krajów UE w związku ze zjawiskiem masowego gromadzenia danych 

obywateli przez prywatne firmy i podmioty zewnętrzne. Wpływy różnych grup interesów na 

procesy polityczne często mogą być związane z przetwarzaniem danych osobowych, z tego też 

względu kontekst polityczny obowiązywania RODO nabiera szczególnego znaczenia dla 

realizowania polityki publicznej przez władze unijne i krajowe. Ponadto przedmiotem 

rozważań będą działania władz publicznych w obliczu walki z pandemią w 2020 r., w tym 

procedury wprowadzane w związku z tym zagrożeniem, z uwzględnieniem i poszanowaniem 

praw i podstawowych wolności. 

W ostatnim, siódmym rozdziale pracy omówione zostaną aspekty prawa do ochrony 

danych osobowych w kontekście przewidywanych przyszłych wyzwań w tym obszarze. 

Uwzględniając wnioski wynikające z przemyśleń zawartych we wcześniejszych częściach 

pracy można dostarczyć oceny przyjętych kierunków rozwoju unijnego systemu ochrony 

danych osobowych. Warto podkreślić, że przeprowadzone przez autorkę badania pozwalają na 

postawienie wielu nowych wniosków, które stanowią źródło wiedzy zarówno dla politologów, 

jak i prawników. W wymiarze teoretycznym praca będzie więc służyła weryfikacji 

współzależności różnych interesów gospodarczych, politycznych czy społecznych w 

odniesieniu do zasad ochrony danych osobowych określonych prawem unijnym.  

Dodatkowym walorem empirycznego komponentu badań będzie analiza faktycznej 

obecności założeń prawodawcy po wejściu w życie RODO, tj. przeniesienie na praktykę decyzji 

politycznych, zwłaszcza w kontekście dalszych działań prawodawczych. W pracy zostaną 

przeanalizowane modele polityki prowadzonej przez instytucje UE, rządy państw 

członkowskich oraz pozostałych aktorów zaangażowanych w szeroki proces negocjacji RODO. 

W dysertacji analizowane są działania UE w zakresie wdrażania regulacji normatywnych. Ich 

przyjęcie było poprzedzone wyznaczeniem celów stanowiących odpowiedź na problemy 

związane z rozwojem nowych technologii, powszechnym dostępem do Internetu, globalizacją 

modeli biznesowych oraz wpływem jaki te czynniki mają na ochronę danych osobowych 

obywateli UE. Kompleksowe ujęcie tematu reformy systemu ochrony danych osobowych 
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pozwoli na analizę zastosowanego sposobu wyważania interesów różnych aktorów 

uczestniczących w procesie decyzyjnym tworzenia RODO. 

Ambicji całościowego ujęcia prezentowanego zagadnienia służy wybór metod 

badawczych. Przedmiot oraz zakres rozprawy przesądził bowiem o wyborze następujących 

metod: metody systemowej, historycznej, instytucjonalno-prawnej, formalno-dogmatycznej 

oraz porównawczej. W celu przedstawienia reprezentatywnych poglądów doktryny oraz 

wskazania obszarów istniejących kontrowersji krytycznej analizie zostanie poddana dostępna 

literatura przedmiotu. Do analizy przepisów prawnych odnoszących się do badanego obszaru 

zostanie również zastosowana metoda formalno-dogmatyczna. Omówienie sposobu przebiegu 

procesu tworzenia prawa wzbogacone zostanie o wnioski oparte na ograniczonej obserwacji 

uczestniczącej związanej z funkcjonowaniem organów UE. Dla pełnego obrazu 

prezentowanego tematu niezbędne jest także przedstawienie niektórych zagadnień przy 

zastosowaniu metody historycznej rozumianej jako ocena zmian prawnych determinowanych 

ewolucją uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych. W pracy zostanie także 

uwzględniona analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie związanym z 

przyjętym przedmiotem badań. Opisane powyżej ujęcie przedmiotu badań oraz dobór materiału 

badawczego determinują przyjęcie analizy dogmatycznej jako podstawowej metody badań, 

uzupełnianej przez krytyczną analizę dostępnych dokumentów źródłowych, literatury i 

wzbogacanej w wybranych elementach o badania empiryczne. 

Prace badawcze prowadzone w związku z opracowaniem dysertacji opierały się na 

analizie źródeł takich jak, oficjalne dokumenty UE oraz krajowe, akty prawne, orzecznictwo 

TSUE i ETPCz, dokumenty strategiczne UE, rekomendacje, komunikaty, plany prac, mapy 

drogowe, stanowiska zarówno instytucji publicznych, jak i przedstawicieli interesariuszy. 

Ponadto wykorzystane będą pomocniczo zapisy debat publicznych oraz materiały 

pokonferencyjne. Wykaz bibliograficzny źródeł oraz publikacji, takich jak publikacje zwarte, 

artykuły, raporty, analizy został zawarty w bibliografii umieszczonej na końcu opracowania. 

Wszystkie tłumaczenia literatury obcojęzycznej zawarte w pracy – o ile nie zaznaczono inaczej 

- zostały wykonane samodzielnie przez autorkę pracy.  

Dokonując analiz autorka oparła się także na własnych doświadczeniach wynikających 

z długoletniego uczestnictwa w procesie decyzyjnym na poziomie polskim i unijnym. 

Dysponując wieloletnią praktyką zawodową w obszarze prawa UE oraz ochrony danych 

osobowych, autorka przyjęła oryginalne podejście do tematu, podejmując próbę wyjaśnienia 

współczesnej koncepcji ochrony danych osobowych i wyzwań stojących przed skuteczną 

realizacją tego prawa podstawowego w przyszłości. 
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Rozdział 1 

Kształtowanie się standardów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej 

 

1.1. System ochrony danych osobowych – od wartości do zasad 

Wypracowanie standardów ochrony danych osobowych w UE ma wieloletnią historię.  

Obecne osiągnięcia unijnej legislacji w tym zakresie – określane jako modelowe w skali 

światowej – poprzedziły długie lata kształtowania się systemu ochrony danych. Z tego względu 

konieczne jest przeanalizowanie  czynników, które wpłynęły na współczesną politykę  ochrony 

danych. Dla waloru badawczego niniejszej pracy istnieje potrzeba jedynie syntetycznego 

przedstawienia źródeł koncepcji, które doprowadziły do ukształtowania się zasad i definicji 

określonych przepisami prawa. Pomocne w tym celu jest z pewnością bogate piśmiennictwo, i 

to zarówno na gruncie polskim, europejskim, jak i amerykańskim. W literaturze przedmiotu 

znajduje się szereg opracowań stanowiących istotny wkład w naukową dyskusję poświęconą 

zagadnieniu ochrony danych osobowych i prywatności. Mnogość opracowań w tym zakresie w 

kompleksowy sposób przedstawia raport Information Privacy Research: An Interdisciplinary 

Review. Dokument zawiera interdyscyplinarny przegląd badań związanych z prywatnością 

dokonany na podstawie 320 artykułów oraz 128 książek i rozdziałów monografii12. Zbiór ten 

będzie przedmiotem analizy w dalszej części pracy.  

 

1.1.1. Relacja pojęciowa pomiędzy prywatnością a ochroną danych osobowych  

Dokonując analizy koncepcji prawa ochrony danych osobowych jako prawa 

podstawowego, należy przede wszystkim wyjaśnić wzajemną relację pomiędzy dwoma 

pojęciami funkcjonującymi równolegle, często używanymi zamiennie i stwarzającymi 

trudności w określeniu różnic, a mianowicie prawami ochrony danych i prywatnością. W tej 

części rozdziału zostaną więc przedstawione różne (o ile się nie pokrywają) pojęcia dotyczące 

prywatności, życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych (right to privacy, right to 

respect for private life, right to personal data protection). Badaniu zostanie również poddane 

podejście  wypracowane w Unii Europejskiej (UE), w tym wymogi w zakresie praw człowieka 

i praworządności, które w unijnym porządku prawnym stanowią fundament ochrony danych. 

                                                           
12 H.J. Smith, T. Dinev, Heng Xu, Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review, „MIS Quarterly” 

2011, vol. 35, no. 4, s. 989–1015. 

https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_An_Interdisciplinary_Review?enrichId=rgreq-f253d9afcff0be736eb19e7b6af710b1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDI2MDE4MztBUzoxNTMyODEyMjU1NjQxNjBAMTQxMzU1NjUwMDcwNw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_An_Interdisciplinary_Review?enrichId=rgreq-f253d9afcff0be736eb19e7b6af710b1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDI2MDE4MztBUzoxNTMyODEyMjU1NjQxNjBAMTQxMzU1NjUwMDcwNw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_An_Interdisciplinary_Review?enrichId=rgreq-f253d9afcff0be736eb19e7b6af710b1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDI2MDE4MztBUzoxNTMyODEyMjU1NjQxNjBAMTQxMzU1NjUwMDcwNw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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Prywatność jest pojęciem, które występuje zarówno w rozumieniu potocznym, jak i 

formalnym, w szczególności w naukach medycznych, społecznych, pedagogicznych, 

prawnych, politologicznych. W znaczeniu potocznym rozumiana może być jako osobista sfera 

życia chroniona przed ingerencją z zewnątrz, niepodlegająca władzy państwowej ani żadnym 

instytucjom publicznym, dotycząca spraw osobistych i rodzinnych. Podobnego rodzaju analizy 

rozumienia pojęcia prywatności w znaczeniu definicyjnym są przedmiotem opracowań 

naukowych, prowadząc do podobnych wniosków, a mianowicie istnienia wielu obszarów 

naukowych, które przedmiotem swoich badań czynią zagadnienie prywatności13. Z punktu 

widzenia naukowego można wskazać różne ujęcia definicyjne prywatności. W naukach 

medycznych będzie ona się wiązać z godnością i intymnością pacjenta – osoby wymagającej 

szczególnego traktowania ze względu na to, że sama choroba czy też cierpienie pozbawia 

prywatności. W naukach społecznych zastanawiać się będziemy nad przyczynami potrzeby 

posiadania prywatności, skutkami jej utraty dla człowieka i społeczeństwa (filozofia, 

psychologia, socjologia), porównywaniem pojęcia w ujęciu ewolucyjnym (historia kultury). 

Pedagogika stara się odpowiedzieć na pytanie, czy, jak i przy wykorzystaniu jakich narzędzi o 

prywatności uczyć. Nauki prawne zajmują się określaniem ram prywatności, uprawnieniami 

osób, sankcjami za wkraczanie w sferę prywatności. Nauki politologiczne natomiast interesują 

się wpływem geopolityki, stosunków politycznych na kształtowanie w poszczególnych krajach 

i społeczeństwach pojęcia prywatności. 

 

Badania nad prywatnością 

Bardzo istotną część rozważań na temat pojęcia prywatności zawiera społeczna nauka 

Kościoła. Nie tylko określa ona rozumienie prywatności przez Kościół katolicki, ale poprzez 

jego naukę wpływa też w istotny sposób na przyjmowanie jej przez członków wspólnoty. 

Prywatność świeckich członków Kościoła pojmowana jest inaczej niż prywatność osób 

duchownych, przy czym ta ostatnia jest uzależniona od wewnętrznych reguł i formalnych 

rozwiązań wewnątrzinstytucjonalnych. Tradycja ochrony informacji zawartych w 

dokumentach przetwarzanych przez instytucje kościelne ma wielowiekową historię sięgającą 

korzeniami starożytności14. Podkreślenia wymaga wspólny wymiar poszanowania godności 

                                                           
13 M. Sroka, Konstytucyjne prawo jednostki do prywatności. Rzeczywistość czy fikcja prawna? Rozważania o 

uprawnieniach organów władzy publicznej do ingerencji w prawo do prywatności jednostki [w:] Zagrożenia dla 

prawa do prywatności jednostki we współczesnym świecie, red. J. Karakulski, Wyd. Kasper, Kraków 2019, s. 9. 
14 P. Kroczek, Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce: transfer 

pomiędzy państwami, Wyd. UNUM, Kraków 2020, s. 14. 



20 
 

poprzez zapewnienie prawa do prywatności15. Godność ludzka jest uznawana za absolutne 

prawo podstawowe, obejmując swym zakresem również prywatność czy też prawo do życia 

prywatnego, autonomiczność, prawo do kontroli informacji o sobie, bycie pozostawionym w 

spokoju. Prywatność to nie tylko prawo jednostki, ale także wartość społeczna16.  

W literaturze naukowej rozważania nad pojęciem prywatności pojawiają się 

stosunkowo późno, tj. pod koniec XX w. Tak wynika np. z analizy zbiorów katalogu głównego 

Biblioteki Sejmowej, której rekordy dotyczące zagadnienia prywatności sięgają końca lat 70. i 

początku lat 80., przy czym ówczesna literatura przedmiotu to głównie publikacje 

zagraniczne17. Dotąd nie wykształciła się jednolita definicja prywatności, najczęściej więc 

ujmuje się ją jako rodzaj prawa jednostki bądź wyjaśnia poprzez próbę zbudowania 

obiektywnego wzoru tego, czym jest. To wszystko spowodowało, że we współczesnych 

pracach naukowych zwracano także uwagę, że pojęcie „prywatność” z biegiem czasu 

(zwłaszcza na początku XXI w.) zyskało na znaczeniu na całym świecie, ale na arenie prawnej 

stanowiło rodzaj „pojęcia nieuporządkowanego” (concept in disarray)18, czego przykładem 

może być próba ujęcia w przepisach zagadnienia prywatności w kontekście zatrudnienia, gdzie 

szczególnie widoczne są zmiany związane ze stosowaniem nowych narzędzi technologicznych 

wpływających na zmianę tradycyjnych form stosunku pracy. W literaturze przedmiotu źródeł 

ochrony danych osobowych upatruje się w początkach doby rozwoju informatyzacji, a więc 

pojawienia się nowych narzędzi i technologii umożliwiających przetwarzanie informacji19. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pojawiający się na przestrzeni lat dyskurs dotyczący 

potrzeby interdyscyplinarnego uzgodnienia pojęcia „informacja” jako remedium na „trudności 

w badaniach interdyscyplinarnych, legislacji i dydaktyce oraz w stosowaniu i przestrzeganiu 

prawa, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych”20. Jest to z pewnością związane z 

nieodłącznym wyzwaniem i potrzebą wyważenia właściwej równowagi konfliktów, które 

zostały skategoryzowane przez M. Safjana jako: 1) konflikt wertykalny – pomiędzy interesem 

                                                           
15 U. Góral, Refleksje dotyczące kształtowania się prawa do ochrony danych osobowych w Kościele [w:] Unia 

Europejska wobec religii, red. P. Mazurkiewicz, Wyd. UKSW, Warszawa 2021.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
16 What is privacy?, https://edps.europa.eu/data-protection_en [8.04.2021]. 
17 Katalogi zbiorów Biblioteki Sejmowej są dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.sejm.gov.pl. 
18 M. Otto, The Right to Privacy in Employment. A Comparative Analysis, HART, Oxford–Portland 2016, s. 1. 
19 J. Borecka, Geneza prawnej ochrony danych osobowych i pojęcie danych osobowych, „Zeszyty Naukowe 

Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2006, nr 4, s. 1. 
20 Taki pogląd prezentowała G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres ochrony danych [w:] Ochrona danych 

osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 19. 

https://edps.europa.eu/data-protection_en
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publicznym a prywatnym; 2) konflikt horyzontalny – pomiędzy jednostkami na tym samym 

poziomie; 3) konflikt praw podmiotowych – prawo do prywatności a prawo do informacji21.  

 

1.1.2. Geneza współczesnej ochrony danych osobowych 

Powszechnie przyjęło się, że ochrona danych osobowych rozumiana jest jako synonim 

prywatności (utożsamiana jest z nią). Wynika to z braku miernika pozwalającego odróżnić w 

sposób jednoznaczny, niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych prywatność i 

ochronę danych osobowych.  

Na trudności interpretacyjne pojęcia „prywatność” wskazywał już J.B. Young, tworząc 

słynne porównanie: „prywatność jest jak słoń – łatwiej ją rozpoznać niż opisać”22. Klasyczna 

definicja prywatności została sformułowana w XIX w. W 1890 r. amerykańscy prawnicy S. 

Warren i L. Brandeis prawo do prywatności zdefiniowali jako „prawo do pozostawania w 

spokoju” rozumiane zarówno jako fizyczna odrębność, jak i prawo do pozostawania poza sferą 

zainteresowania innych osób. Kontekst powstania dzieła i dorobku tych „ojców prywatności” 

przedstawiła np. A. Banaszewska, pisząc, że „kategoria prywatności (privacy) powstała na 

gruncie prawa anglosaskiego. Zaczęto o niej szeroko dyskutować w czasach dynamicznego 

rozwoju gazet i fotografii, pod koniec XIX w. Przyjmuje się zatem, że z prawem do prywatności 

mamy do czynienia od słynnego artykułu pt. The Right to Privacy autorstwa dwóch bostońskich 

prawników Samuela Warrena i Louisa Brandeisa opublikowanego w 1890 r. w «Harvard Law 

Review». Uznali oni, że prywatność to prawo do bycia pozostawionym w spokoju (the right to 

be let alone), które chroni nienaruszalną osobowość człowieka”23. Wśród prawników panuje 

przekonanie, że koncepcja prywatności sprowadzająca się do zdania my home is my castle 

pozostaje aktualna mimo upływu czasu, a współczesna cywilizacja pogłębia istniejący konflikt 

pomiędzy dążeniem do informacji a potrzebą zachowania prywatności24. Bez wątpienia 

publikacja amerykańskich prawników jest uznawana nie tylko za „jedną z najbardziej 

wpływowych prac w historii amerykańskiego prawa”25, ale też stanowi nieodłączny element 

analiz historycznych uwarunkowań prawa do prywatności w ujęciu europejskim26.  

                                                           
21 M. Safjan, Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej [w:] Ochrona danych osobowych, 

red. M. Wyrzykowski, ISP, Warszawa 1999, s. 9. 
22 J.B.Young, Privacy, John Wiley & Sons, Chichester 1978.  
23 A. Banaszewska, Prawo do prywatności we współczesnym świecie, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 

13, s. 127–136, http://hdl.handle.net/11320/1955 [dostęp: 16.04.2021]. 
24 M. Safjan, Ochrona danych…, s. 10. 
25 M. Woźniak, Prawo do prywatności osoby publicznej w świetle orzecznictwa krajowego i międzynarodowego 

[w:] Prawo do prywatności, red. M. Wiącek, Warszawa 2019, s. 26, https://think-make.pl/wp-

content/uploads/2019/01/Prawo-do-prywatno%C5%9Bci-UW-DRUK.pdf [dostęp: 8.04.2021].  
26 Ibidem. 

http://hdl.handle.net/11320/1955
https://think-make.pl/wp-content/uploads/2019/01/Prawo-do-prywatno%C5%9Bci-UW-DRUK.pdf
https://think-make.pl/wp-content/uploads/2019/01/Prawo-do-prywatno%C5%9Bci-UW-DRUK.pdf
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Od prywatności do ochrony danych osobowych 

Powszechnie uznaje się, że problematyka ochrony danych osobowych stanowi element 

wypracowanej w drugiej połowie XIX w. koncepcji prawa do prywatności27. Analizując 

zagadnienie związku pomiędzy ochroną prawa do prywatności a ochroną danych osobowych, 

należy podążać za ujęciem normatywnym obu pojęć, jak robi to J. Sieńczyło-Chlabicz, 

wskazując, że przepisy o ochronie danych osobowych wiążą się z realizacją prawa do ochrony 

prywatności. Uważa ona, że „wskazuje na to m.in. zawarte w preambule do konwencji 

[Konwencji 108 – przyp. U.G.] stwierdzenie, że «zważywszy, że pożądane jest poszerzenie 

ochrony praw i podstawowych wolności każdego człowieka, w szczególności prawa do 

poszanowania prywatności (…)». Ponadto, sama konwencja w art. 1 stanowi, że ma ono na 

celu zagwarantowanie na terytorium każdej ze stron, każdej osobie fizycznej, niezależnie od 

narodowości i miejsca zamieszkania, poszanowanie w szczególności jej prawa do prywatności 

w związku z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych osobowych”28. Podobny 

pogląd prezentuje A. Mednis, twierdząc, iż tzw. prywatność informacyjna jest obecnie 

najbardziej dominującym aspektem prawa do prywatności29. Amerykańskie korzenie koncepcji 

prywatności i ochrony danych osobowych mają swój europejski odpowiednik. Pisze o tym A. 

Żygadło, wskazując, że według innych autorów za prekursora prawa do prywatności uznaje się 

H. Gieskera, który w 1905 r. opublikował w Szwajcarii pracę Das Recht des Privaten an der 

eigenen Geheimsphäre30. Prawo do prywatności opisane przez S. Warrena i L. Brandeisa jako 

„prawo do bycia zostawionym w spokoju” zostało następnie rozwinięte przez A. Westina, który 

przeprowadził autorytatywne badanie dotyczące prywatności u zarania ery komputerów31. 

Opisał on prywatność w odniesieniu do partycypacji społecznej, określając ją jako dobrowolne 

i tymczasowe wycofanie się jednostki z ogółu społeczeństwa i dodając, że pragnienie 

prywatności jednostki nigdy nie jest absolutne, ponieważ równie silną potrzebą jest 

uczestnictwo w społeczeństwie. 

Analizując literaturę przedmiotu dotyczącą głównych nurtów pojmowania idei 

prywatności, należy jednak podkreślić brak normatywnej definicji tego pojęcia, gdyż jak 

                                                           
27 M. Jagielski, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 

s. 9. 
28 J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę, Zakamycze, Kraków 2008, s. 70. 
29 Podobnie: A. Mednis, Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenie prywatności – rozwiązania polskie [w:] 

Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, ISP, Warszawa 1999, s. 168. 
30 A. Żygadło, Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 24. 
31 A.F. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, New York 1967. 
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słusznie zauważa A. Banaszewska32: „Próżno by szukać precyzyjnej definicji pojęcia 

prywatności w systemach prawnych poszczególnych państw”. Równocześnie zwraca ona 

uwagę, że „orzecznictwo nie udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o zakres prawa do 

prywatności. Jednakże to dzięki analizie orzecznictwa organów międzynarodowej ochrony 

praw człowieka ustalić możemy katalog działań stanowiących naruszenie prawa do 

poszanowania życia prywatnego oraz określić sfery podlegające ochronie. Dzięki bogatemu 

orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszącemu się do art. 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w którym sformułowane 

zostały ogólne twierdzenia precyzujące istotę prawa do poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego, możemy określić, jakie elementy składają się na pojęcie prawa do prywatności. 

Podkreślić jednak należy, iż sam Trybunał stwierdził, iż pojęcie «życia prywatnego» jest na 

tyle szerokim terminem, że nie daje się ono wyczerpująco zdefiniować33, choć celowa jest jego 

szeroka interpretacja”34. 

 

Pierwsze regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych 

Przyjmując, że współczesne ramy prawne i pojęciowe ochrony danych osobowych 

przypadają na okres rozwoju prawodawstwa UE, należy mieć na uwadze, że obecne ramy 

legislacyjne ochrony danych osobowych nie od początku przyjęły taką formę. Proces tworzenia 

wspólnot europejskich, począwszy od lat 60., poprzez lata pogłębiającej się integracji i reform, 

doprowadził do ukształtowania się trójfilarowej struktury, w ramach której ochrona danych 

osobowych została objęta przedmiotem uregulowania dyrektywy 95/46/WE.35 M.-Th. 

Tinnefeld w swoim referacie poświęconym ochronie danych osobowych w bardzo treściwy 

sposób przedstawiła proces dojścia przez organy unijne do wniosku, że rozwój integracji UE, 

który wiąże się z zacieśnieniem współpracy gospodarczej w ramach wspólnego rynku, wymaga 

uwzględnienia gwarancji praw człowieka36. Podejmując próbę wyjaśnienia wzajemnej relacji 

pomiędzy ochroną danych osobowych i prywatnością, należy uwzględnić opisaną powyżej 

odrębność obu praw uznawanych przez unijne aquis za prawa podstawowe, o czym będzie 

                                                           
32 A. Banaszewska, Prawo do prywatności we współczesnym świecie, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 

13,  s. 129. 
33 Orzeczenie ETPC Aksu v. Turcja, wyrok Wielkiej Izby z 15 marca 2012 r. w połączonych sprawach nr 4149/04 

i 41029/04; Niemietz v. Niemcy, wyrok z 16 grudnia 1992 r. w sprawie nr 13710/88. 
34 A. Banaszewska, Prawo do prywatności…, s. 128. 
35 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, OJ L 281, 

23.11.1995, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31995L0046 [dostep: 16.04.2021]. 
36 M.-Th. Tinnefeld, Ochrona danych – kamień węgielny budowy Europy [w:] Ochrona danych osobowych, red. 

M. Wyrzykowski, ISP, Warszawa 1999, s. 42. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
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mowa dalej. W literaturze przedmiotu oba te prawa uznawane są za pozostające w ścisłej relacji, 

charakteryzując się objęciem przedmiotem ochrony takich wartości, jak autonomia i godność 

ludzka jednostek, umożliwiających nieograniczoną swobodę dla rozwoju wewnętrznego. 

Jednocześnie pozwalają one na korzystanie z takich podstawowych wolności, jak wolność 

wypowiedzi, wolność pokojowego gromadzenia się i stowarzyszania się oraz wolność religii37. 

Podkreślenia wymaga też różnica wyrażająca się w sformułowaniu zakresu prawa do 

prywatności jako generalnego zakazu ingerencji w autonomię jednostki, z określonymi 

zastrzeżeniami, takimi jak np. słuszny interes publiczny, podczas gdy prawo do ochrony danych 

osobowych wyraża się poprzez określenie dopuszczalnych form przetwarzania danych. Jak 

wskazywała rzecznik generalna E. Sharpston w opinii dotyczącej sprawy C-92/09 i C-93/02, 

Volker und Markus Schecke GbR v. Land Hessen, można te prawa określić jako dwa odrębne 

prawa: „klasyczne” prawo do ochrony prywatności i bardziej „nowoczesne” prawo, czyli prawo 

do ochrony danych38. 

 

1.2. Ochrona danych osobowych jako standard prawny 

1.2.1. Prawo do ochrony danych osobowych w Karcie Praw Podstawowych 

Prawa podstawowe stanowią niezmiernie ważną część dorobku prawnego i są uznawane 

za podstawowy „element składowy tożsamości europejskiej”39. W okresie poprzedzającym 

włączenie Karty Praw Podstawowych do unijnego prawa pierwotnego traktaty wspólnotowe 

nie określały katalogu praw człowieka, a w obliczu naruszeń będących głównie wynikiem 

działań instytucji wspólnotowych Trybunał Sprawiedliwości UE wprowadził do orzecznictwa 

koncepcję praw podstawowych człowieka jako istotny element zasad ogólnych, co było już 

wcześniej przedmiotem wielu naukowych opracowań40. Ewolucję orzecznictwa TSUE w 

zakresie dotyczącym praw człowieka przedstawiano i omawiano w wielu podręcznikach i 

                                                           
37 Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wersja 2018, Agencja Praw Podstawowych UE, Rada 

Europy, https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/podrecznik-europejskiego-prawa-o-ochronie-danych-wersja-z-

2018-r [dostęp: 16.04.2021]. 
38 Zob. TSUE, sprawy połączone, C-92/09 i C-93/02, Volker und Markus Schecke GbR v. Land Hessen, opinia 

rzecznika generalnego E. Sharpston, 17 czerwca 2010 r., pkt 71. 
39 M. Safjan, Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument, INPRIS, Warszawa 2014, s. 9. 
40 D. Leczykiewicz, Judicial Development of EU Fundamental Rights Law in the Digital Era – a Fresh Look at 

the Concept of ‘General Principles’ [w:] General Principles of EU Law and the EU Digital Order, Kluwer Law 

International, 2019, 

https://www.researchgate.net/publication/336286773_Judicial_Development_of_EU_Fundamental_Rights_Law

_in_the_Digital_Era_-_a_Fresh_Look_at_the_Concept_of_'General_Principles' [dostęp: 16.04.2021]. 

https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/podrecznik-europejskiego-prawa-o-ochronie-danych-wersja-z-2018-r
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/podrecznik-europejskiego-prawa-o-ochronie-danych-wersja-z-2018-r
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80291&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80291&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511023
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opracowaniach naukowych41. W tej części dysertacji autorka skupi się zatem na znaczeniu 

włączenia prawa do ochrony danych osobowych do katalogu praw podstawowych UE.  

Karta uzyskała moc prawną 1 grudnia 2009 r. wraz z wejściem w życie Traktatu z 

Lizbony. Od tej pory instytucje UE oraz państwa członkowskie, które stosują prawo Unii, mają 

obowiązek zapewnić przestrzeganie, po pierwsze, praw podstawowych zagwarantowanych w 

Karcie, obejmujących przede wszystkim prawa obywatelskie i polityczne, które są inspirowane 

przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz po wtóre, praw tzw. drugiej 

generacji, tj. społecznych, ekonomicznych i kulturalnych. Prawo do ochrony danych 

osobowych określa się jako prawo trzeciej generacji. Do tej grupy zalicza się też prawa osób w 

podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia (art. 25) oraz prawo osób 

niepełnosprawnych do integracji (art. 26)42. Podejmując próbę wyjaśnienia znaczenia prawa do 

ochrony danych osobowych jako prawa o charakterze podstawowego prawa człowieka, należy 

dokonać tego w relacji do innych praw objętych przedmiotem uregulowania Karty, w tym 

zwłaszcza prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7 Karty) oraz 

pozostałych praw ujętych w drugim rozdziale Karty, Wolności. Potwierdzając w art. 8 Karty 

prawo do ochrony danych osobowych, określono jednocześnie związane z tym prawem 

wartości wyrażające się w zasadzie rzetelności, celowości, w oparciu o zgodę osoby, której 

dane dotyczą, lub w oparciu o inną uzasadnioną podstawę przewidzianą ustawą. Karta określa 

też prawo dostępu do zebranych danych osób, których one dotyczą, i prawo do dokonania ich 

sprostowania, a przestrzeganie tego prawa poddano kontroli niezależnego organu. Także tutaj 

przedmiotem spornym jest wzajemny zakres tych dwóch praw. Z jednej strony podstawowe 

źródła autorstwa instytucji unijnych stoją na stanowisku, że prawo do ochrony danych 

osobowych, mające zastosowanie w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych, ma 

szerszy zakres niż prawo do poszanowania życia prywatnego. Jak czytamy w publikacji 

Agencji Praw Podstawowych43: „Każda operacja przetwarzania danych osobowych podlega 

odpowiedniej ochronie. Ochrona danych dotyczy wszystkich rodzajów danych osobowych i 

przetwarzania danych, niezależnie od ich związku z prywatnością i wpływu na nią. 

                                                           
41 Wyrok ETS z dnia 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 (Erich Stauder v. Stadt Ulm – Sozialamt), Zb.Orz. s. 

419; wyrok ETS z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- 

und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel), Zb.Orz. s. 1125; wyrok ETS z dnia 14 maja 1974 r. w sprawie 

4/73 (J. Nold, Kohlen- i Baustoff großhandlung v. Komisji Wspólnot Europejskich), Zb.Orz. s. 491; wyrok ETS w 

z dnia 13 grudnia 1979 r. w sprawie 44/79 (Liselotte Hauer v. Land Rheinland-Pfalz), Zb.Orz. s. 3727. 
42 Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, red. M. Wróblewski, INPRIS, 

Warszawa 2014, s. 18. 
43 Agencja Praw Podstawowych UE powstała w 2007 r. i doradza instytucjom Unii i rządom krajowym w 

kwestiach dotyczących praw podstawowych, w tym również ochrony danych, mając na celu propagowanie praw 

podstawowych i ich skuteczniejszą ochronę w całej UE. https://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies/fra_pl [dostęp: 8.04.2021]; strona internetowa Agencji Praw Podstawowych, www.fra.europa.eu. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pl
http://www.fra.europa.eu/
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Przetwarzanie danych osobowych może również naruszać prawo do życia prywatnego. Dla 

powołania przepisów o ochronie danych nie jest jednak konieczne wykazanie, że doszło do 

naruszenia przepisów dotyczących [poszanowania – przyp. U.G.] życia prywatnego”44. Z kolei 

A. Grzelak w ramach dyskusji poświęconej Karcie Praw Podstawowych wyraziła pogląd, że 

prawa wyrażone w art. 7 i 8 należy traktować łącznie, zaś ochrona danych osobowych jest 

elementem prawa do prywatności45. Bez potrzeby rozstrzygania tego sporu w niniejszym 

opracowaniu warto skłonić się ku konkluzji, że oba te prawa są nierozerwalnie związane, zaś 

wyodrębnienie prawa do ochrony danych osobowych stanowi istotny aspekt wyróżniający 

porządek prawny UE na tle innych międzynarodowych regulacji w tym zakresie, o czym będzie 

mowa w dalszej części rozdziału. 

 

1.2.2. Rola orzecznictwa TSUE w kształtowaniu się podstawowego prawa do ochrony 

danych osobowych 

Artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej odwołuje się do Karty Praw Podstawowych UE 

i stanowi, że Unia przystąpi do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności, co miało też wpływ na orzecznictwo TSUE dotyczące ochrony 

danych osobowych.  

W oparciu o przepisy Karty Praw Podstawowych TSUE stwierdził nieważność 

dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych46, odradzał zawarcie wynegocjowanej umowy w 

sprawie przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Kanady47 i uchylił 

umowę Safe Harbor48 – instrument prawny umożliwiający przesyłanie danych osobowych do 

Stanów Zjednoczonych (USA)49. Przytoczone powyżej sprawy, które toczyły się przed 

Trybunałem, wykazały znaczenie tych dwóch podstawowych praw dla prawa Unii, również na 

tle stale rozwijającego się społeczeństwa informacyjne opartego na masowym wykorzystaniu 

danych osobowych50. 

                                                           
44 Podręcznik europejskiego prawa…, s. 12. 
45 A. Grzelak, Ochrona prawa do prywatności w świetle Karty Praw Podstawowych oraz orzecznictwa TSUE, 

Konferencja RPO Karta Praw Podstawowych UE I jej znaczenie dla polskiego system prawnego, 10–11 maja 

2019 r., https://www.youtube.com/watch?v=3BoTjew1m0U [dostęp: 10.04.2021]. 
46Wyrok TSUE z dnia 8 kwietnia 2014 r., sprawy połączone C-293/12 i C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd 

przeciwko Minister for Communications, Marine and Natural Resources i in. oraz Kärntner Landesregierung i in. 
47 Opinia TSUE 1/15 (Wielka Izba) z dnia 26 lipca 2017 r. Projekt umowy między Kanadą a Unią Europejską. 
48 Wyrok TSUE z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14, Maximillian Schrems przeciwko Data 

Protection Commissioner. 
49 Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12, Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) i Mariowi Costesze Gonzálezowi. 
50 G. Gonzales Fuster, H. Hijmans, The EU rights to privacy and personal data protection: 20 years in 10 

questions. Discussion paper, Brussels Privacy Hub (BPH) and the Law, Science, Technology and Society (LSTS) 

Research Group at the Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruksela 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BoTjew1m0U
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=511178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512483494055&uri=CELEX:62015CV0001(01)
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Na tle opisanych powyżej wybranych orzeczeń można przyjąć, że dla Trybunału 

ochrona danych osobowych Europejczyków jest kluczowa. Wyżej przedstawione sprawy 

zawisłe przed Trybunałem dotyczyły praw osób do ochrony ich danych osobowych. Trybunał, 

oceniając, czy i w jakim zakresie naruszono prawa osób w kwestii naruszenia danych 

osobowych, uznał, że każdy podmiot (publiczny, prywatny) jest zobowiązany do przestrzegania 

przepisów i zasad wprowadzających najwyższy stopień ochrony danych osobowych oraz 

ukształtowanych na ich podstawie standardów oceny prawidłowości przetwarzania danych, 

tworzonych też przez TSUE. Wkład Trybunału w przestrzeganie przepisów prawa do 

prywatności i ochrony danych doprowadził także do tego, że unijne regulacje w tym zakresie 

stają się coraz bardziej widoczne w debacie publicznej.  

Podkreślenia wymaga również wpływ, jaki na orzecznictwo TSUE w zakresie ochrony 

danych i prywatności miało przyjęcie Karty Praw Podstawowych. H. Hijmans w 2016 r., pisząc 

o tym, że Trybunał znacznie zwiększył poziom ochrony praw podstawowych, przytoczył wręcz 

określenie: „The CJEU as privacy-watchdog that dares to bite” [„TSUE strażnik prywatności, 

który ośmiela się gryźć” – tłum. U.G.]51. Ta obserwacja został oparta na porównaniu 

orzecznictwa TSUE w określonym przedziale czasowym – przed i po wejściu w życie traktatu 

z Lizbony – dokonanym przez H. Hijmansa w jego ogromnym dziele stanowiącym 

jednocześnie pracę doktorską52. Analiza linii orzeczniczej Trybunału przeprowadzona przez 

Hijmansa wykazuje zaznaczające się tendencje zmierzające do wyznaczenia określonych 

standardów w zakresie praw podstawowych, od interpretacji przepisów prawa krajowego w 

świetle katalogu praw człowieka określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

poprzez rosnące znaczenie praw podstawowych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, 

gdzie Trybunał powstrzymywał się od odwoływania do Karty w sprawach dotyczących 

naruszenia praw. Jak podkreśla ekspert, „rozwój (orzecznictwa TSUE) wynika również z faktu, 

że zakres prawa UE został rozszerzony na obszary, które nieodłącznie wpływają na prawa 

podstawowe, takie jak przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także 

oczywiście ochrona danych”. Z wejściem w życie traktatu z Lizbony orzecznictwo TSUE, 

uwzględniając zmieniony charakter Karty, uczyniło z niej główną podstawę zapewniającą 

ochronę praw podstawowych. Niezależnie od powyższego można również zaobserwować rolę, 

jaką Trybunał odegrał w kształtowaniu się modelu instytucjonalnego systemu ochrony danych 

Unii. W swoich orzeczeniach Trybunał zajmował się też oceną zgodności rozwiązań przyjętych 

                                                           
51 H. Hijmans, The European Union as Guardian of Internet Privacy: The Story of Art 16 TFEU, Springer 2016, 

s. 202. 
52 Ibidem, s. 178, 
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przez państwa członkowskie w odniesieniu do utworzenia niezależnego organu ochrony danych 

w oparciu o przepisy dyrektywy 95/46/WE. Przedmiotem trzech orzeczeń były krajowe 

rozwiązania instytucjonalne, które w ocenie Trybunału zostały wprowadzone niezgodnie z art. 

28 dyrektywy. Biorąc pod uwagę, że w jednej z tych spraw, Komisja v Węgry, orzeczenie TSUE 

zakwestionowało działania oparte na zmianach ustawowych, warto podkreślić, że Trybunał w 

kształtowania prawa ochrony danych miał wpływ idący dalej niż wzmocnienie roli i znaczenia 

tego prawa na poziomie unijnym, wpływając bezpośrednio także na działania rządów 

krajowych, nie tylko w zakresie rozwiązań legislacyjnych. 

 

1.2.3. Znaczenie unijnego standardu ochrony danych osobowych w perspektywie 

globalnej 

Prawo do ochrony danych osobowych, choć traktowane powszechnie jako 

obowiązujący standard, nie zostało uznane za prawo podstawowe w ujęciu uniwersalnym. W 

ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych prawo do prywatności jest od dawna utrwalonym 

prawem podstawowym w międzynarodowym porządku prawnym, zaś prawo do ochrony 

danych osobowych nie jest uznawane za prawo podstawowe53. Przyjęta w 1948 r. deklaracja 

państw członkowskich ONZ w art. 12 stanowi, że prywatność jest niezbywalnym i 

powszechnym prawem człowieka, a w 1966 r. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych potwierdził kluczową rolę, jaką odgrywa w demokracji prywatność54. W 

literaturze zwraca się uwagę na wpływy amerykańskie przy tworzeniu międzynarodowych 

instrumentów w zakresie prawa do prywatności. Ciekawe badania w tym zakresie 

przeprowadziła A. Czubik, analizując charakterystyczne cechy i elementy amerykańskiej 

koncepcji prawa do prywatności i ich odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym55.  

Historycznie rzecz ujmując, prawo do prywatności w innych częściach świata, np. w 

USA, postrzegane było jako element wolności, prawa do wolności od ingerencji państwa. 

Współcześnie rozróżnienie między unijną regulacją w zakresie ochrony danych, chociażby w 

zakresie definicyjnym, zdaje się nie mieć większego znaczenia, gdyż stanowi również element 

prawa do prywatności56. Obecnie wśród ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, 

                                                           
53 Podręcznik europejskiego prawa…, s. 13. 
54 Art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  10.12.1948; art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych, 19.12.1966, Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167. 
55 A. Czubik, Prawo do prywatności. Wpływ amerykańskich koncepcji i rozwiązań prawnych na prawo 

międzynarodowe, Instytut Multimedialny, Kraków 2013. 
56 Warto jednak zacytować O. Tene, który w artykule Privacy Law’s Midlife Crisis: A Critical Assessment of the 

Second Wave of Global Privacy Laws Data (www. researchgate.com) wskazał np. różnicę w definicji pojęcia 

danych osobowych: „«Personal data» is the term of art under the European framework; the equivalent term in U.S. 
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zwłaszcza tych reprezentujących Radę Europy, nie ma wątpliwości, że uznane w Unii zasady 

ochrony danych osobowych, określone od 2016 r., stanowią istotny punkt odniesienia dla 

przepisów regulujących kwestie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych na całym 

świecie57. W przyjętej w październiku 2019 r. rezolucji Międzynarodowej Konferencji 

wskazuje się również, że wiele instrumentów praw człowieka na całym świecie chroni prawo 

do prywatności jako prawo podstawowe. Podkreśla się również jego rolę zarówno w 

informowaniu, jak i służeniu za podstawę innych niezbywalnych praw58. Należy zauważyć, że 

ta rezolucja wyraża przekonanie przedstawicieli organów ochrony danych osobowych, 

reprezentujących różne części świata, o zasadniczym znaczeniu prawa do prywatności w 

przyszłych działaniach podejmowanych przez rządy krajowe i decydentów politycznych, 

wpływając na „poszczególnych obywateli w ich rozwoju osobistym i społecznym, a także w 

korzystaniu z wolności politycznych i uczestnictwa w życiu politycznym”. W rezolucji 

podkreśla się związek między ochroną prawa do prywatności a zaangażowaniem społeczeństwa 

w promowanie i poszanowanie praw człowieka i rozwoju społecznego. Przy opracowywaniu 

nowych przepisów lub polityk, prywatność powinna być warunkiem wstępnym do innych 

swobód obywatelskich, a także kluczowym prawem do demokracji oraz rozwoju osobistego i 

społecznego. Jednocześnie w rezolucji zwraca się uwagę, że solidne przepisy dotyczące 

ochrony danych stanowią uzasadnione ograniczenie inwazyjnego wpływu władz rządowych na 

życie prywatne, ochronę przed nieuzasadnionym wpływem zewnętrznym oraz reakcję na 

manipulowanie komunikatami politycznymi, zwłaszcza uwzględniając ograniczenie 

profilowania danych, zautomatyzowanych decyzji i dyskryminacji, które takie technologie jak 

sztuczna inteligencja mogą zwiększać. W tekście rezolucji mocno wybrzmiewa potrzeba 

wzmocnienia znaczenia prawa do prywatności dla osób fizycznych w związku z ich szerokim 

udziałem w dyskursie politycznym i procesie demokratycznym. 

 

Rozwój instrumentów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych na świecie 

Na całym świecie podmioty odpowiedzialne za tworzenie przepisów, organy 

egzekwujące te przepisy, a także pomioty gospodarcze, wskazują na potrzebę wdrażania zasad 

                                                           
frameworks is «personally identifiable information» (PII). Privacy Law’s Midlife Crisis: A Critical Assessment of 

the Second Wave of Global Privacy Laws, styczeń 2014 r., s. 1219. 
57 G. Greenleaf, International Data Privacy Agreements after the GDPR and Schrems, Privacy Laws & Business 

International Report, styczeń 2016 r., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2764864 [dostęp: 

16.04.2021]. 
58 Rezolucja w sprawie uznania prywatności za podstawowe prawo człowieka i warunek wstępny do wykonywania 

innych praw podstawowych, przyjęta na 41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i 

Prywatności 21–24 października 2019 r., Tirana, https://uodo.gov.pl/pl/138/1243 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2764864
https://uodo.gov.pl/pl/138/1243
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adekwatnych do unijnego systemu systemu ochrony danych59. Jeśli chodzi o prawodawców, to 

przede wszystkim postrzegają oni znaczenie dostosowania wzajemnych zasad ochrony danych 

osobowych w perspektywie np. budowy procesów demokratycznych czy gospodarczych. 

Dowodem tego niejednokrotnie były działania administracji państw kandydujących do 

członkostwa w Unii, które z faktu przyjęcia odpowiednich przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz ustanowienia odpowiednich ram instytucjonalnych w postaci powołanych 

właściwych instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie tych przepisów czyniły istotny 

element promocji rozwoju krajowego ustawodawstwa dostosowującego poziom do standardów 

określonych w legislacji unijnej. Doskonałym przykładem takich działań jest strategia przyjęta 

przez kraje regionu bałkańskiego, zwłaszcza Albanię czy Serbię, które aktywnie współdziałają 

w międzynarodowych organizacjach zrzeszających unijne organy ochrony danych osobowych, 

jak Komitet Konsultacyjny T-PD Rady Europy czy Global Privacy Assembly.  

Ochrona danych osobowych stanowiła też istotny element działań pomocowych 

skierowanych do państw Partnerstwa Wschodniego. Kraje objęte tym projektem, takie jak 

Ukraina, Mołdawia czy Gruzja, były beneficjentami wsparcia pochodzącego zarówno ze strony 

UE, jak i Rady Europy. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania geopolityczne tego regionu 

projekty dotyczące ochrony danych osobowych były przedmiotem szczególnej uwagi zarówno 

przedstawicieli instytucji unijnych, jak i rządów państw sąsiadujących. Tu warto podkreślić 

rolę polskiego organu ochrony danych osobowych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, który w latach 2011–2019 wielokrotnie angażował się w wizyty, szkolenia, 

projekty mające na celu wsparcie rozwoju ustawodawstwa oraz organów ochrony danych 

osobowych w Gruzji, Armenii czy na Ukrainie60. Z drugiej strony wyraźnie zaznaczały się 

wpływy ze strony Rosji, która równolegle do działań podejmowanych pod auspicjami UE 

rozwijała inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych, organizując np. międzynarodowe 

konferencje poświęcone temu tematowi, promując tę inicjatywę wobec państw członkowskich 

Unii, jednocześnie kreując wśród takich państw, jak Kazachstan czy Azerbejdżan, aktywność 

naśladującą działania europejskich organów ochrony danych osobowych. Takie działania ze 

strony Rosji przejawiały się np. w udziale przedstawicieli Rozkomnadzoru (instytucji 

                                                           
59 Rekomendacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dnia 23 września 1980 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących ochrony prywatności i przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590241.pdf [dostęp: 16.04.2021]; Konwencja nr 108 Rady Europy o 

ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 

28 stycznia 1981 r., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030030025 [dostęp: 16.04.2021].  
60 Szczegółowe informacje dotyczące udziału przedstawicieli GIODO w szkoleniach i warsztatach w ramach 

projektów organizowanych przez Radę Europy i Komisję Europejską są dostępne na stronie internetowej GIODO 

pod adresem: https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/591 [dostep: 16.04.2021]. 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590241.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030030025
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/591
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powołanej do zajmowania się tematem ochrony danych osobowych) w różnych gremiach 

międzynarodowych zrzeszających instytucje ochrony danych, takich jak np. Grupa Rzeczników 

Ochrony Danych Państw Europy Środkowej i Wschodniej czy Komitet Konsultacyjny T-PD 

Rady Europy. W opinii autorki może to świadczyć o tym, że realizowane działania miały na 

celu zbliżenie rozwiązań ustawodawczych tych państw z ustawodawstwem europejskim. Przy 

czym warto podkreślić, że poza upowszechnianiem koncepcji prawa do ochrony danych jako 

prawa podstawowego istotne znaczenie z unijnej perspektywy miały interesy ekonomiczne 

zmierzające do zrównania w tym obszarze sytuacji na rynku gospodarczym, co w konsekwencji 

miało ułatwić przedsiębiorcom działanie. Z punktu widzenia interesów zarówno Unii, jak i 

Rosji ochrona danych staje się elementem polityki, która ma służyć nie tylko prawom 

człowieka, ale też realizacji interesów ekonomicznych i rozwojowi gospodarki.  

 

Współczesne znaczenie międzynarodowych standardów ochrony danych 

W 2020 r. minęło 40 lat od opracowania pierwszych dwóch regulacji o charakterze 

międzynarodowym dotyczących ochrony danych: wytycznych OECD oraz Konwencji nr 108 

Rady Europy61. Oba te instrumenty, których treść została uzgodniona w 1980 r., określały 

gwarancje ochrony danych osobowych w celu ułatwienia swobodnego ich przepływu między 

różnymi krajami. Po upływie 40 lat ponad 130 krajów uchwaliło przepisy dotyczące 

prywatności danych, które w istotny sposób inkorporują wspólne standardy pierwszych 

regulacji pochodzących z lat 80. Z perspektywy społeczności postęp ten ma ogromne znaczenie, 

jednak warto zwrócić uwagę, że uznanie tych standardów nie jest jednakowo powszechne. 

Przykładem odmiennego podejścia mogą być prace jednej z największych i najstarszych 

organizacji międzynarodowych, jaką jest Organizacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca. Podczas 33. Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca (9–12 grudnia 2019 r., Genewa) Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca (ICRC) uchwalił rezolucję „Przywracanie Więzów Rodzinnych przy 

jednoczesnym poszanowaniu prawa do prywatności, w tym także w zakresie ochrony danych 

osobowych”62. Rezolucja ta uznaje, że sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, aby 

przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych między komponentami Międzynarodowego 

Ruchu IRCR, szczególnie w ramach Przywracania Więzów Rodzinnych, pozostało 

                                                           
61 Zob. przyp. 47. 
62 Rezolucja „Restoring Family Links while respecting privacy, including as it relates to personal data protection”, 

33. Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksięzyca, 9–12 grudnia 2019 r., 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R4-RFL-_CLEAN_ADOPTED_en.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
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nieograniczone pod warunkiem przestrzegania Kodeksu Postępowania w zakresie ochrony 

danych, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz Statutu Ruchu. Międzynarodowa 

Konferencja uznaje także, że niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może prowadzić 

do naruszenia obowiązków w zakresie ochrony prywatności określonych w krajowych, 

regionalnych i międzynarodowych ramach prawnych i może mieć poważny wpływ na 

bezpieczeństwo osób objętych działaniami Międzynarodowego Ruchu.  

Dokument zwraca uwagę na trudności, czasem wręcz brak możliwości uzyskania zgody 

na przetwarzanie danych osób zaginionych lub członków rozdzielonych rodzin i konsekwentne 

poleganie na alternatywnych podstawach przetwarzania danych osobowych, tj. interesie 

publicznym, żywotnym interesie i przestrzeganiu zobowiązania prawnego. Ponadto ilekroć 

jakikolwiek komponent Międzynarodowego Ruchu zbiera, przechowuje lub w inny sposób 

przetwarza dane osobowe w ramach Przywracania Więzów Rodzinnych, powinien to robić 

wyłącznie w celach o charakterze humanitarnym. Przywracanie Więzów Rodzinnych 

(Restoring Family Links) to ogólny termin Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca określający szereg działań mających na celu zapobieganie separacji i 

zaginięciu osób, ustalanie ich losu i miejsca pobytu, przywracanie i utrzymanie kontaktu 

między członkami rodziny. Skuteczne działania w ramach Przywracania Więzów Rodzinnych 

wymagają ciągłego przetwarzania danych osobowych, w tym transferów transgranicznych. 

Gwałtowny rozwój technologii cyfrowej umożliwił szybsze i łatwiejsze gromadzenie dużych 

ilości danych osobowych, stając się kluczowym narzędziem pracy humanitarnej.  

Rosnąca świadomość zarówno korzyści, jak i ryzyka związanego z przetwarzaniem 

danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zwróciła uwagę Międzynarodowego Ruchu na 

potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jednak istotną kwestią jest 

brak odniesienia do przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, choć było ono 

przewidziane w pierwotnym projekcie rezolucji. Mimo, że w swojej rezolucji IRCRC zwraca 

uwagę na wiele istotnych elementów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nie 

odwołuje się do żadnych konkretnych podstaw prawnych przyjętych w tym zakresie. Przebieg 

prac nad projektem tej rezolucji, wykazał niską świadomość przedstawicieli rządów oraz 

organizacji pomocowych obecnych na tym międzynarodowym forum, w odniesieniu do 

istnienia wiążących regulacji, które państwa przyjęły na siebie, będąc członkami np. Rady 

Europy. Z jednej strony brak uznania dla zasad określonych w porządku prawnych UE czy 

szerzej – w zobowiązaniach międzynarodowych państw-stron Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, może być zrozumiały z perspektywy blisko 200 państw całego świata 

podlegających innemu reżimowi prawnemu. Z drugiej zaś strony symptomatyczny zdaje się 
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być fakt, że po wielogodzinnych dyskusjach z tekstu projektu rezolucji został usunięty 

fragment, w którym znajdowało się odwołanie do Rezolucji w sprawie prywatności i 

międzynarodowych działań humanitarnych przyjętej na 37. Międzynarodowej Konferencji 

Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności 27 października 2015 r. w Amsterdamie oraz do 

noty wyjaśniającej Rezolucji, w której zwraca się uwagę m.in. na fakt, że organizacje 

humanitarne mogą znaleźć się pod presją i być zobowiązane do udostępnienia danych 

osobowych, które przetwarzają w celach związanych z działalnością humanitarną, organom, 

które wykorzystują te dane do innych celów. Uzasadniając usunięcie tego fragmentu, 

członkowie Ruchu wskazywali na fakt, że postanowienia takiej organizacji, jak Global Privacy 

Assembly (wcześniej Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i 

Prywatności), zrzeszającej około 90 członków – organów i organizacji ochrony danych z całego 

świata – nie są w żaden sposób wiążące dla członków IRCRC.  

Powyższy przykład może obrazować stopień świadomości istniejących norm i 

zobowiązań w zakresie ochrony danych wśród rządów państw z całego świata, wskazując 

jednocześnie, że wpływ standardów ochrony danych w perspektywie globalnej wciąż stanowi 

duże wyzwanie zarówno dla państw, organów, jak i organizacji międzynarodowych oraz 

społeczności międzynarodowej. Nie chodzi przy tym o ukształtowanie jednego sztywnego 

podejścia do problematyki ochrony danych, a raczej świadomej odpowiedzialności za ich 

przetwarzanie w różnych sytuacjach przez różne podmioty i w różnych celach, przy 

zachowaniu nadrzędnego interesu – bezpieczeństwa osób, których dane są przez te podmioty 

przetwarzane. Zarysowane powyżej dwie odmienne perspektywy światowego zasięgu 

europejskich, ale też i międzynarodowych standardów ochrony danych osobowych może w 

istocie odzwierciedlać stan postrzegania tego zagadnienia również z perspektywy krajowej 

państw członkowskich UE, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach. W trakcie prac nad 

projektem RODO zaznaczały się odmienne podejścia do ochrony danych osobowych, co można 

uznać za naturalny przejaw zróżnicowania między państwami członkowskimi albo brak 

zrozumienia dla znaczenia tego zagadnienia63. 

 

Dalsze kierunki zbliżania globalnych zasad i standardów ochrony danych 

Globalne podejście instytucji ochrony danych osobowych za jeden z głównych 

priorytetów uznaje istnienie ustawodawstwa ochrony danych oraz niezależnego organu 

właściwego do egzekwowania tych przepisów. Wymogi te są przedmiotem weryfikacji np. w 

                                                           
63 Analiza stanowisk państw członkowskich w ramach negocjacji RODO jest przedmiotem rozdziału 3 niniejszej 

rozprawy. 
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ramach procedur zatwierdzających wnioski o członkostwo w tych międzynarodowych 

organizacjach. Przyjęta przez światowe organy strategia działania „Conference Strategic Plan 

2019-2021” podkreśla, że „globalne ramy i normy mogą wspierać interoperacyjność, która ma 

zasadnicze znaczenie dla współpracy regulacyjnej, oraz promować wysokie standardy ochrony 

danych i prywatności, wspierając bezpieczny i płynny przepływ danych przez granice”64. Tak 

szerokie podejście ma na celu uzyskanie przez organy nadzorcze bardziej skutecznego wpływu 

na tworzenie prawa i również rozwój międzynarodowych instrumentów i standardów. Chodzi 

tu przede wszystkim o praktyczne wdrożenie tzw. global toolbox w celu dalszego ujednolicania 

zasad i standardów obejmujących przepisy unijne, tj. RODO w UE, Konwencję 108/108+, 

Wytyczne OECD dotyczące prywatności, Iberoamerykańskie standardy ochrony danych oraz 

zasady ramowe dotyczące prywatności APEC65. Wysiłki organów regulacyjnych w celu 

ujednolicania światowych ram prawnych są reakcją na globalne podejście do 

odpowiedzialności prezentowanej obecnie przez międzynarodowe firmy, które wprowadzają 

wewnętrzne programy umożliwiające zapewnienie zgodności w wielu jurysdykcjach. Trafnie 

więc upatruje się w globalizacji standardów ochrony danych i prywatności swoistego 

„pomostu” różnych systemów prawnych i ułatwienia interoperacyjności.  

 

1.3. Unijna i krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych 

1.3.1. Kierunki rozwoju regulacji prawnych w celu gwarancji ochrony danych w UE 

Analizując ewolucję tworzenia się prawnych mechanizmów ochrony danych 

osobowych, zwraca się uwagę na konkretne kwestie mające wpływ na rozwój tych regulacji. 

Jak zauważył M. Safjan, do głównych powodów należy zaliczyć nieskuteczność regulacji 

funkcjonujących na gruncie prawa karnego i cywilnego oraz uznanie właściwości 

wykorzystania środków administracyjnoprawnych w celu ochrony praw jednostek66. 

Podkreślenia wymaga fakt, że UE zobowiązana jest przestrzegać postanowień Karty Praw 

Podstawowych, w tym jej art. 8 dotyczącego prawa do ochrony danych osobowych, art. 16 

TFUE dotyczącego tego samego prawa podstawowego i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

(TUE).  

                                                           
64 Conference Strategic Plan 2019–2021, International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners, 

http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/10/Resolution-on-the-Conference-Strategic-

Direction-2019-2021-FINAL.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
65 Należy też za Rezolucją podkreślić, że prawodawstwo unijne przewiduje inne narzędzia wspierające przesyłanie 

danych, takie jak np. Wiążące Reguły Korporacyjne, Standardowe Klauzule Umowne, kodeksy, zasady 

prowadzenia, certyfikacji i ochrony prywatności. 
66 M. Safjan, Karta Praw Podstawowych…, s. 13. 

http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/10/Resolution-on-the-Conference-Strategic-Direction-2019-2021-FINAL.pdf
http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/10/Resolution-on-the-Conference-Strategic-Direction-2019-2021-FINAL.pdf
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Prawo do prywatności jest uniwersalnym prawem człowieka, ale jego wartością jest to, 

że nie jest „prawem dla prawa”. Wysokie normy ochrony danych przyczyniają się bowiem do 

budowania zaufania wśród obywateli do gospodarki cyfrowej, sprzyjając tym samym 

rozwojowi handlu elektronicznego. Dlatego propagowanie wysokich norm ochrony danych, w 

szczególności w odniesieniu do danych wrażliwych, i ułatwianie handlu międzynarodowego 

muszą w dobie cyfrowej iść ze sobą w parze, tak by wspierać wolność wypowiedzi i informacji, 

handel elektroniczny i szyfrowanie oraz przeciwdziałać protekcjonizmowi cyfrowemu, 

masowej inwigilacji, cyberszpiegostwu i cenzurze w internecie67. Stąd też zainteresowanie i 

aktywny udział w tworzeniem norm w zakresie ochrony danych na poziomie europejskim 

przejawiało tak wielu różnych interesariuszy. Z punktu widzenia różnych podmiotów ochrona 

danych ma inne znaczenie. Przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców jest postrzegana 

jako utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej, bo wynikają z niej dodatkowe 

wymagania, obostrzenia i obciążenia. Dla innych wpisanie zasad ochrony danych w rozwój 

przedsiębiorstwa jest szansą na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. jest także 

sposobem zarządzania organizacją, nowoczesnym spojrzeniem na współczesną gospodarkę 

poprzez zdobycie zaufania klientów i zapewnienie konkurencyjności. Obowiązki wynikające z 

przepisów o ochronie danych, związane z procesami przetwarzania danych osobowych, 

nakładane na przedsiębiorców, „jednoznacznie służą ochronie prywatności podmiotów, 

których dane przetwarzają przedsiębiorcy”, zarówno kontrahentów, klientów, jak i 

pracowników68. Te wszystkie interesy z pozoru są sprzeczne, jednak prawidłowo 

skonstruowane przepisy, jasne, przejrzyste reguły i zasady postępowania, jasne zasady 

odpowiedzialności powodują, że tworzy się jednolity system ochrony danych osobowych, który 

uwzględniając jak najwięcej z interesów każdej z grup, pozwoli na racjonalne gospodarowanie 

danymi i ułatwi prowadzenie interesów między różnymi krajami, w których obowiązują różne 

przepisy, różny ustrój, kultura prawna.  

Uwzględniając powyższe, rozważania w niniejszym opracowaniu skupią się na opisaniu 

zjawiska, które wraz z postępem cywilizacyjnym spowodowało potrzebę zapewnienia prawa 

do ochrony danych osobowych. Wyjaśnieniu będzie podlegało również uzasadnienie koncepcji 

prawnego uregulowania procesów społecznych, jaka rozwinęła się w Europie. Całokształt 

zdarzeń, na które składały się zarówno rozwój prawodawstwa na świecie, jak i procesy 

                                                           
67 Sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego „W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego” 

(2017/2065(INI)), https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1185/VIVIANE_REDING/history/8#mep-card-

content[dostęp: 16.04.2021] 
68 K. Machowicz, Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Difin, 

Warszawa 2020, s. 57. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1185/VIVIANE_REDING/history/8#mep-card-content
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1185/VIVIANE_REDING/history/8#mep-card-content
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wewnątrz UE, pozwoliły na ukształtowanie się nowych, „zmodernizowanych” europejskich 

instrumentów ochrony danych, mających na celu sprostanie najnowszym osiągnięciom 

technologicznym. 

 

1.3.2. Rozwój instrumentów międzynarodowych na gruncie Rady Europy 

W poniższej analizie odnoszącej się do początków ochrony danych w Europie należy 

dostrzec pojawienie się podstawowych zasad i prawa ochrony danych oraz ich rozwój w 

kontekście dwóch równoległych systemów – UE oraz Rady Europy, w tym szczególnie 

pierwszego międzynarodowego instrumentu prawnego o charakterze wiążącym, jakim jest 

Europejska konwencja o ochronie danych osobowych z 1981 r. Niezależnie od specyfiki obu 

porządków prawnych o charakterze prawnomiędzynarodowym należy podkreślić wspólny 

mianownik łączący rozwój obu reżimów, a mianowicie rozwój technologii, potrzebę 

wspierania nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również 

swobodnego przepływu danych. Te nowe zjawiska miały główne znaczenie dla dalszego 

rozwijania zasad ochrony danych w latach 90. i na początku 2000 r., zwłaszcza w świetle 

rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE, który wymagał zarówno swobodnego przepływu 

danych, jak i ochrony prawa podstawowego do ochrony danych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. Wracając jednak do źródeł 

normatywnego uregulowania ochrony danych osobowych, w literaturze wskazuje się przyjęcie 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 1950 r., która w art. 8 ust. 1 ustanowiła prawo do 

poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej 

korespondencji69. 

W obliczu postępującego w latach 60. rozwoju komputeryzacji wpływającego w istotny 

sposób na kwestie ochrony prawa do prywatności i umożliwiającego zarówno administracji, 

jak i prywatnym przedsiębiorcom gromadzenie i przetwarzanie informacji na coraz większą 

skalę, w 1968 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wystosowało do Komitetu 

Ministrów zalecenie nr 509 poruszające problem określenia, czy gwarancje zawarte w 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wystarczająco chronią prawo do prywatności wobec 

zagrożeń płynących ze strony nauki i technologii. Komitet Ministrów powołał grupę ekspertów, 

która uznała istniejący stan prawny za niedostatecznie chroniący prawa i interesy osób 

fizycznych w obliczu zagrożeń będących konsekwencją istnienia zautomatyzowanych banków 

                                                           
69 M. Otto, The Right…, s. 69. 
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danych70. Komitet Ministrów przyjął dwa dokumenty poruszające te kwestie: rezolucję 

zawierającą zasady ochrony danych w sektorze prywatnym oraz rezolucję dotyczącą sektora 

publicznego71. W konsekwencji tych działań Rada Europy uznała, że Europejska Konwencja 

Praw Człowieka wymaga doprecyzowania poprzez przyjęcie odrębnego aktu mającego 

zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego, i regulującego kwestie 

przetwarzania danych osobowych, tj. Konwencji dotyczącej ochrony danych osobowych, 

przyjętej ostatecznie 28 stycznia 1981 r. jako Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób 

w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.  

 

1.3.3. Prawo Unii Europejskiej wobec pojawienia się potrzeby wprowadzenia gwarancji 

prawa do ochrony danych osobowych 

Na gruncie prawa krajowego państw członkowskich UE pierwsze przepisy regulujące 

kwestie ochrony danych osobowych pojawiły się w latach 70. XX w. Pierwsza krajowa ustawa 

o ochronie danych osobowych uchwalona została w Hesji w 1970 r., a w 1971 r. opracowany 

został projekt niemieckiej ustawy federalnej. Kolejne regulacje, które przyjęto w latach 70. to 

ustawy uchwalone w Szwecji, Francji, Luksemburgu, Austrii, Danii, Norwegii72. Mimo to 

minimalny poziom ochrony danych osobowych ustanowiony przez Radę Europy, który 

państwa-strony Konwencji musiały wdrożyć w porządkach krajowych, nie był wystarczający z 

uwagi na niespójną i ograniczoną implementację. Według danych do 1992 r. 10 europejskich 

krajów ratyfikowało Konwencję 108, a kolejne 8 co prawda podpisało ją, ale bez jej 

ratyfikacji73. W prawie UE rozwinięciem filozofii Konwencji 108 stała się dyrektywa 

95/46/WE Parlamentu Europejskiego wydana wspólnie z Radą Unii Europejskiej 24 

października 1995 r., dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz wolnego przepływu danych. Dyrektywa 95/46/WE była odpowiedzią na 

potrzebę zbliżenia regulacji Rady Europy i UE. Jak wskazał prawodawca europejski, celem 

tworzenia norm w tym zakresie nie było ograniczenie wykorzystywania i przepływu informacji, 

w tym danych osobowych, a jedynie stworzenie jednolitych pewnych reguł postępowania we 

                                                           
70 Informacje dotyczące kontekstu historycznego przyjęcia Konwencji 108 pochodzą ze strony internetowej Rady 

Europy, https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/background [dostęp: 16.04.2021]. 
71 Rezolucja z dnia 26 września 1973 r. o ochronie życia prywatnego osób fizycznych w kontekście 

elektronicznych banków danych w sektorze prywatnym, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/230/673 [dostęp: 

16.04.2021] oraz Rezolucja (74)29 z 1974 r. w sprawie ochrony prywatności osób fizycznych w sektorze 

publicznym, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/230/671 [dostęp: 16.04.2021]. 
72 E. Kulesza, referat Formalno-legislacyjne aspekty ochrony danych osobowych w RP – doświadczenia i 

zagrożenia, Sympozjum BSI, 22 maja 2001 r., http://www.giodo.gov.pl/file/233 [dostęp: 16.04.2021]. 
73 Tabela podpisów i ratyfikacji Traktatu 108, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=tbCWKYFd [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/background
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/230/673
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/230/671
http://www.giodo.gov.pl/file/233
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=tbCWKYFd
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=tbCWKYFd
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wszystkich państwach, które w wyniku zwiększenia współpracy naukowo-technicznej oraz 

procesu skoordynowanego wprowadzania nowych sieci telekomunikacyjnych we Wspólnocie 

będą przedmiotem transgranicznego przepływu danych osobowych. W dyrektywie zwraca się 

uwagę zwłaszcza na to, iż różnica w ochronie praw i swobód jednostek, w szczególności prawa 

do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zapewnionego w 

poszczególnych państwach, może uniemożliwiać przesyłanie tych danych z terytorium jednego 

państwa do drugiego państwa członkowskiego, a zatem prowadzić do utrudniania korzystania 

z partnerskich stosunków gospodarczych i społecznych. Z tego względu celowe jest 

wyrównanie stopnia ochrony praw i swobód jednostek w zakresie przetwarzania danych. 

 

1.4. Efektywność systemu ochrony danych wprowadzonego w UE w 1995 r. 

1.4.1. Lepsza ochrona praw osób w cyfrowym świecie 

Warto w tym miejscu rozważań podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło 

do powstania nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Dyrektywa była niewątpliwie 

osiągnięciem legislacyjnym na miarę drugiej połowy XX w., ale już prace prowadzone w jej 

trakcie zapowiadały pewne problemy czy też trudności w jej stosowaniu. Niespełna 10 lat po 

uchwaleniu przepisów dyrektywy o ochronie danych pojawiły się głosy wzywające do podjęcia 

debaty poświęconej potrzebie dostosowania regulacji o ochronie danych osobowych do 

współczesnych potrzeb społecznych, tak „aby stały się bliższe obywatelom”74. Jak wskazuje 

się w literaturze przedmiotu, wciąż nie jest wystarczający stopień pewności co do oczekiwań 

społecznych względem przysługujących praw. Jak pisze np. G. Fuster: „Pomimo tego 

nieodłącznego, kluczowego związku między osobą a prawem ochrony danych osobowych, 

osoby, których dane dotyczą, pozostają w dużej mierze «badanym podmiotem» w literaturze 

dotyczącej ochrony danych. W porównaniu z tysiącami stron napisanych o wyzwaniach i 

obawach podmiotów przetwarzających dane osobowe, stosunkowo niewiele publikuje się na 

temat obaw, zainteresowań i życzeń osób, których dane są przetwarzane. W rzeczywistości 

niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mają być prawnie 

wyobrażone, a nawet sformułowane koncepcyjnie; o tym, co rzekomo wiedzą, co 

prawdopodobnie ignorują i co prawdopodobnie ma dla nich znaczenie”75. 

                                                           
74 Publikacja z międzynarodowej konferencji „Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym”, która 

odbyła się 22–23 października 2007 r. w Warszawie, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520087/2024 [dostęp: 

16.04.2021]. 
75 G. Gonzalez Fuster, Putting the person back into personal data protection, 2017, 

http://technolawgeeks.eu/uncategorized/putting-the-person-back-into-personal-data-protection [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520087/2024
http://technolawgeeks.eu/uncategorized/putting-the-person-back-into-personal-data-protection
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Działania podejmowane przez organy nadzorcze skupiają się na edukowaniu przede 

wszystkim osób, które zawodowo zajmują się ochroną danych (inspektorzy ochrony danych) 

ale również osób fizycznych, głównie dzieci i młodzieży. Wyzwaniem, jakie zaobserwowano 

po upływie kilkuletniego okresu obowiązywania przepisów, było zjawisko relatywnie niskiego 

poziomu świadomości społecznej w odniesieniu do istnienia ochrony danych osobowych lub 

wręcz negatywny stosunek do obowiązujących regulacji. Problem ten był szczególnie 

widoczny z perspektywy organów ochrony danych.  

 

1.4.2. Ochrona danych w systemach wielkoskalowych UE 

Przetwarzanie danych między państwami członkowskimi i utworzenie organów 

unijnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości transgranicznej było możliwe dzięki 

utworzeniu systemów informacyjnych mających na celu współpracę i służących do wymiany 

danych między właściwymi organami krajowymi i unijnymi w dziedzinie ochrony granic, 

prawa imigracyjnego i azylowego oraz celnego. Mowa tu o następujących systemach 

informatycznych: Eurodac, Wizowy System Informacyjny (VIS), System Informacyjny 

Schengen (SIS), System Informacji Celnej (CIS). Niektóre z tych systemów zawierają ogromne 

ilości danych, np. Eurodac zawiera odciski palców ponad 2 milionów osób, a VIS śledzi 

miliony wniosków wizowych rocznie. Zgodnie z regulacjami prawnymi nadzór nad tymi 

systemami w zakresie przetwarzania danych osobowych sprawują wspólnie krajowe organy 

nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych76. Ponieważ kwestie związane z genezą 

zagadnienia ochrony danych osobowych i funkcjonowania instrumentów współpracy w Unii w 

ramach tzw. trzeciego filara nie są przedmiotem niniejszej pracy, autorka rekomenduje lekturę 

literatury dotyczącej tego tematu77. Wprowadzanie rozwiązań legislacyjnych w porządku 

prawnym Unii wiązało się z ryzykiem naruszenia prywatności i ochrony danych obywateli 

będącym często wynikiem narzucania przez instytucje UE praktyk przetwarzania danych 

obywateli bez jednoczesnego zapewnienia niezbędnych gwarancji, które wymagane są w 

każdym przypadku ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych78. Jak zwracali uwagę 

eksperci prowadzący badania w ramach projektu INEX, „praktyki wspierane przez instytucje 

UE obejmują tworzenie dużych baz danych, a także przechowywanie informacji, które mogą 

                                                           
76 Zob. Europejski Inspektor Ochrony Danych, https://edps.europa.eu/data-protection/supervision-

coordination_en [dostęp: 16.04.2021]. 
77 A. Grzelak, Trzeci filar UE, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008; Obszar wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, red. F. Jasiński, K. Smoter, UKIE, 

Warszawa 2005. 
78 G. González Fuster, P. De Hert, S. Gutwirth, Privacy and Data Protection in the EU Security Continuum, „INEX 

Policy Brief” 2011, no. 12, DOI: 10.13140/RG.2.1.4386.0880. [dostęp: 16.04.2021]. 

https://edps.europa.eu/data-protection/supervision-coordination_en
https://edps.europa.eu/data-protection/supervision-coordination_en
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obejmować dane biometryczne, do przyjęcia instrumentów prawnych nakładających masowe 

przetwarzanie informacji na temat codziennych czynności wszystkich osób 

przemieszczających się po terytorium UE, ich komunikacji lub transakcji finansowych. Mogą 

również obejmować przekazywanie danych do wyspecjalizowanych agencji UE, takich jak 

Europol lub Eurojust, lub do «właściwych organów» państw trzecich, aby wymienić kilka 

przykładów”79.  

 

Próby wyważenia prawa do ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa 

W obszarze polityki bezpieczeństwa UE widczne są próby wyważenia prawa do 

prywatności i prawa do ochrony danych z innymi prawami lub interesami, takimi jak 

podstawowe prawa do wolności wypowiedzi, wolności prasy lub wolności dostępu do 

informacji. Zgodnie z prawem unijnym prywatność i ochrona danych nie są prawami 

bezwzględnymi i mogą być ograniczone pod pewnymi warunkami zgodnie z Kartą Praw 

Podstawowych. Państwa członkowskie Unii przyjmują środki w celu zwalczania zagrożeń 

terrorystycznych, wzmocnienia współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych w 

obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS). Krajowe organy ochrony 

danych wraz z unijną instytucją, jaką jest Europejski Inspektor Ochrony Danych, uczestnicząc 

w procesie decyzyjnym, będą w naturalnym konflikcie z rządami państw członkowskich oraz 

z unijnymi instytucjami, stojąc na straży wyważania praw przy wprowadzaniu ograniczeń w 

odniesieniu do prywatności i ochrony danych osobowych. Istotna jest tu również rola TSUE, 

który dokonując interpretacji szczegółowych przepisów prawnych dotyczących zatrzymywania 

danych, określi granice kompetencji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i zastosowanie 

postanowień Karty Praw Podstawowych. Skala gromadzenia, przechowywania i 

transgranicznej wymiany danych osobowych między państwami członkowskimi w sprawach 

związanych z przestępczością i terroryzmem jest ogromna, zaś zwiększony dostęp do 

europejskich baz danych, a także do danych komercyjnych (np. bilingi telefoniczne) do celów 

egzekwowania prawa podważa równowagę między prywatnością a bezpieczeństwem. Istotne 

zadanie w zakresie zapewnienia równowagi, o której mowa powyżej, ma Europejski Inspektor 

Ochrony Danych, którego rolą jest doradzanie we wszystkich kwestiach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, w tym inicjatywach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 

UE oraz wprowadzaniu nowych narzędzi wymiany danych dla organów ścigania. 

 

                                                           
79 Ibidem. 
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1.4.3. Relacja regulacji prawnej w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości 

Z punktu widzenia politologicznego uznanie przez unijnego prawodawcę zestawu praw 

podstawowych nie musi mieć charakteru ostatecznego. Jak wskazuje P. Mazurkiewicz, 

„określone prawa człowieka są uznawane za wiążące prima facie, a następnie wzmocnione 

przez konsensus społeczny lub przez zawarte instrumenty prawa międzynarodowego. Jednak 

tak nie są prawa bezwzględne. Ponieważ były określone przez ustawodawcę w formie 

dokumentu prawa pozytywnego (deklaracja, konwencja, statut, konstytucja) (Potestas, non-

veritas facit legem), ich zakres może być rozszerzony, a ich interpretacja może ulec zmianie”80. 

Z kolei w debacie publicznej prowadzonej wśród ekspertów ochrony danych, głównie 

pochodzących ze środowiska prawniczego, znaczenie przymiotu prawa podstawowego wpływa 

na sposób postrzegania ochrony danych osobowych, w szczególności w kontekście 

wykorzystania oraz znaczenia danych we współczesnej gospodarce.  

Ponieważ epcoe cyfrowej otoczenie regulacyjne ulega ciągłym zmianom i zjawiskom, 

które nieodwracalnie zmieniają rzeczywistość, UE podkreśla, że europejskie wartości i prawa 

podstawowe stanowią fundament, na którym opiera się działania związane z zapewnieniem 

cyberbezpieczeństwa. Takie stanowisko zostało wyrażone w dokumencie programowym 

„Razem wzmocnijmy Europę” przedstawionym przez prezydencję Niemiecką 1 lipca 2020 r., 

z okazji objęcia przez Niemcy przewodnictwa w Radzie UE81. Po raz kolejny w dokumentach 

programowych UE podkreśla się potrzebę wsparcia priorytetów określonych w europejskiej 

polityce, takich jak innowacyjność, dostęp do danych, odpowiedzialne wykorzystanie danych, 

kompetencje dotyczące danych i bezpieczeństwo82. Deklaracje ze strony czołowych polityków 

dotyczące potrzeby stworzenia europejskiej polityki zarządzania danymi, często pojawiające 

się w publicznej debacie, co prawda przyznają, że ochrona danych osobowych stanowi istotną 

dla Europejczyków wartość, z drugiej jednak strony podkreślają, że wyzwania związane z 

nowymi technologiami wymuszają stworzenie nowego sposobu zarządzania danymi. Jak 

mówił w jednym z wywiadów Th. Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług, 

„RODO [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – przyp. U.G.] jest bardzo ważne, ono 

chroni nasze [Europejczyków – przyp. U.G.] prawa i pokazuje, że nasze dane są wartością, 

                                                           
80 P. Mazurkiewicz, Taking Human Rights Not Too Seriously, Studia Polityczne 2019, s. 11. 
81 Dokument prezydencji niemieckiej „Razem wzmocnijmy Europę. Program prezydencji Niemiec w Radzie Unii 

Europejskiej”, https://www.eu2020.de/blob/2363548/a70fe31786bb2506b3a51d9b2e26c76f/pdf-programm-pl-

data.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
82 Ibidem, s. 4. 

https://www.eu2020.de/blob/2363548/a70fe31786bb2506b3a51d9b2e26c76f/pdf-programm-pl-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2363548/a70fe31786bb2506b3a51d9b2e26c76f/pdf-programm-pl-data.pdf
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która należy do nas. To jest pierwszy krok. Ja myślę o pójściu dalej. Będzie coraz więcej 

danych, które generujemy, szczególnie z nowymi technologiami, jak 5G”83.  

Zważywszy na konsekwentnie realizowane działania ze strony decydentów unijnych, 

rozwój unijnej legislacji regulującej kwestie dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

zapewnienia właściwego wyważenia gwarancji tego prawa podlega ciągłym wyzwaniom. W 

2010 r. w debacie, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, przewodniczący komisji LIBE 

podkreślił, że traktat lizboński to „wielkie osiągnięcie cywilizacyjne oparte na rządach prawa. 

Niemniej UE nadal ma zająć się problemem deficytu wartości w debacie europejskiej. Ze 

względu na traktat lizboński, Kartę Praw Podstawowych, a także Obszar Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ma szansę to zrobić. Jednak zadanie to wiąże się również z 

wieloma wyzwaniami technicznymi i politycznymi”. Przewodniczący zaznaczył też, że 

obywatele UE nie będą chcieli dawać więcej uprawnień dla projektu europejskiego, o ile nie 

zagwarantuje im on lepszej ochrony ich praw84. Wyraźnie zarysowuje się więc w polityce 

unijnej wyzwanie, które z biegiem czasu nabiera coraz większego znaczenia, jeśli mówimy o 

głębokiej zmianie, w szczególności związanej z wykorzystaniem i rolą danych w gospodarce 

cyfrowej, ale także w szerszych kontekstach społecznych. W świetle wyzwań związanych z 

pilną potrzebą dostawania unijnego ustawodawstwa, aby z jednej strony zapewnić rozwój i 

konkurencyjność jednolitego rynku, z drugiej zaś zagwarantować wysoki poziom ochrony 

prywatności, który uznano za konieczny w kontekście unijnego systemu podstawowych 

wartości, istnieje konieczność aktywnego zaangażowania UE jako jedności ponadnarodowej 

już od momentu zmian wprowadzonych przez traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009 

r.  

 

  

                                                           
83 A. Słojewska, Europejczycy muszą sami decydować o swoich danych, „Rzeczpospolita” z 17 stycznia 2020 r., 

s. A27. 
84 Minutes of the Hearing the Impact of the Charter of Fundamental Rights in the Development of a European Area 

of Freedom, Security and Justice, 21.06.2010, LIBE_PV(2010)0621_1. 
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Rozdział 2 

Kwerenda gwarancji prawa do ochrony danych osobowych w UE 

 

2.1. Wyzwania związane z naruszeniami praw i wolności osób oraz potrzeba 

zagwarantowania skutecznej egzekucji prawa podstawowego do ochrony danych 

Z punktu widzenia tytułu niniejszego rozdziału w przekonaniu autorki kluczowa jest 

analiza podejścia UE do ochrony prywatności jednostki i rodziny. W tym kontekście istotne 

jest zbadanie różnych aspektów unijnej koncepcji polityki praw człowieka, a w szczególności 

prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych, relacji między prawem do 

ochrony danych osobowych a rozwojem nowych technologii i jego wpływu na gwarancje praw 

Europejczyków oraz poziomem rozwoju i zaufania do gospodarki cyfrowej. W rozdziale tym 

skupiono uwagę na zbadaniu zmian w polityce Unii w odniesieniu do praw człowieka, z 

uwzględnieniem generacji prawa ochrony danych osobowych, które uległo wzmocnieniu w 

porządku prawnym UE poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów traktatu z Lizbony 

oraz Karty Praw Podstawowych. Przedmiotem analizy będzie więc zespół działań o charakterze 

strategicznym, podejmowanych przez organy UE, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji, a 

także mające wpływ na te działania czynniki zewnętrzne. 

Powyższe aspekty wymagają pogłębionej analizy zmian, jakie zostały wprowadzone w 

prawie pierwotnym i wtórnym UE, a wiązały się z ewolucją unijnego podejścia do koncepcji 

ochrony danych osobowych. Trzeba podkreślić, że na początku lat 90. XX w. Unia skupiła się 

na wdrożeniu regulacji prawnej w obszarze ochrony danych osobowych, jaką była dyrektywa 

95/46/WE, i nic nie zapowiadało, że polityka UE w tym zakresie ulegnie zmianie. Przez szereg 

lat nie negowano funkcjonowania tego narzędzia prawnego, upatrując w nim najlepsze 

rozwiązanie regulujące problematykę ochrony danych osobowych. W 2003 r. przygotowano 

pierwszy raport dotyczący stanu wdrożenia unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych, 

który zostanie przeanalizowany w dalszej części tego rozdziału85. Zarówno z raportu, jak i 

kolejnych oficjalnych stanowisk Komisji Europejskiej wynikało, że przyjęta regulacja prawna 

w zakresie ochrony danych osobowych spełnia wyznaczone cele, gwarantując odpowiednie 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów 

ochrony podstawowego prawa do ochrony danych osobowych86. Sytuacja uległa zmianie w 

                                                           
85 First report on the implementation of the Data Protection Directive (95/46/EC) (Pierwsze sprawozdanie na 

temat wykonania dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE), COM (2003) 265 wersja ostateczna, 15 maja 2003 r., 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52003DC0265 [dostęp: 16.04.2021]. 
86 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontynuacji programu prac na rzecz 

skuteczniejszego wdrażania dyrektywy o ochronie danych, Bruksela, 7 marca 2007 r., KOM(2007) 87 wersja 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52003DC0265
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2010 r., kiedy wraz z nowym składem Komisji Europejskiej nastąpiło nowe podejście do 

kwestii ochrony danych. 

Nie ulega wątpliwości, że w trwające ponad 4 lata prace legislacyjne nad wnioskiem 

określającym ramy prawne ochrony danych,  włączyły się na dużą skalę grupy interesariuszy, 

w tym przedstawicieli parlamentów narodowych, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, 

podmioty trzeciego sektora oraz wiele innych środowisk. Okres negocjacji nowych ram 

prawnych, tj. lata 2012–2016, przypadł na tak istotne wydarzenia, jak wybory do Parlamentu 

Europejskiego i powołanie kolejnej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J.-C. Junckera 

(2014 r.), które w sposób oczywisty wpływały na procesy zachodzące w unijnej polityce, 

również w obszarze dotyczącym ochrony danych osobowych. Biorąc po uwagę, że reforma 

ochrony danych miała na celu harmonizację zasad ochrony danych w całej UE, należy 

pamiętać, że stanowiła jednocześnie podstawowy element strategii jednolitego rynku 

cyfrowego, rozwijanej przez Unię z zamiarem osiągnięcia daleko idących konsekwencji 

ocenianych w perspektywie nadchodzących lat.  

Zmiany, jakie wiązały się z wyborami i powołaniem nowej Komisji Europejskiej, 

wpłynęły też na jej wewnętrzną strukturę. 1 listopada 2014 r. powołana została komisarz ds. 

sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci, zastępująca wcześniejsze stanowisko 

komisarza ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Należy pamiętać, że w 

okresie drugiego przewodnictwa J.M. Barosso stanowisko komisarza właściwego ds. ochrony 

danych osobowych pełniła V. Reding będąca jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji 

Europejskiej. Analizując przebieg prac legislacyjnych nad projektem RODO, należy na 

początek podkreślić, że istnieje bogata tradycja prób zrozumienia roli, jaką odgrywa skuteczna 

ochrona prywatności w różnych formach demokracji. W raporcie Privacy, Voter Surveillance 

and Democratic Engagement: Challenges for Data Protection Authorities opracowanym przez 

naukowców z Uniwersytety Wiktorii w Kanadzie czytamy, że w tradycji rozwiniętej 

demokracji liberalnej prywatność sprzyja autonomii jednostki i samorealizacji oraz wzmacnia 

rywalizację polityczną. W przypadku demokracji uczestniczącej prywatność wzmacnia 

uczestnictwo i zaangażowanie: swobodne głosowanie, wypowiadanie się, angażowanie się w 

grupy interesu, podpisywanie petycji, udział w aktywizmie na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego i protestowanie. W przypadku demokracji deliberatywnej prywatność zwiększa 

                                                           
ostateczna https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0087 [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0087
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wolność dokonywania wyborów w warunkach prawdziwej refleksji i równego poszanowania 

preferencji, wartości i interesów innych87.  

Parlament Europejski jako instytucja unijna pochodząca z wyborów demokratycznych 

jest tym samym podmiotem podlegającym zasadom ochrony danych osobowych w różnych 

aspektach. Przede wszystkim bowiem mamy do czynienia z faktem przetwarzania danych 

osobowych wynikającym z obowiązków Parlamentu Europejskiego wobec obywateli 

europejskich, który odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2018/172588. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że wybory stanowią warunek konieczny każdego 

demokratycznego społeczeństwa, partie polityczne muszą również przywiązywać szczególną 

wagę do kwestii przetwarzania danych osobowych do celów wyborczych. Podkreślała to 

Europejska Rada Ochrony Danych, poświęcając szczególną uwagę kwestii przetwarzania 

danych osobowych w celach wyborczych podczas przygotowań do wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2019 r. Rada w swoim stanowisku podkreśliła, że przestrzeganie zasad 

ochrony danych w kontekście działań wyborczych i kampanii politycznych ma zasadnicze 

znaczenie dla ochrony demokracji. Jest to też sposób na zachowanie zaufania i pewności 

obywateli oraz uczciwości wyborów89. Dane osobowe są więc tematem kluczowym dla 

instytucji, jaką jest Parlament Europejski, stąd też próba analizy tej kompleksowej materii w 

pracach Parlamentu i zbadanie formalnych oraz nieformalnych instrumentów 

wykorzystywanych w trakcie prac parlamentarnych do wpływania na kształtowanie się unijnej 

polityki ochrony danych w oparciu o analizę systemową w ujęciu politologicznym. 

Dla zaprezentowania złożoności sytuacji odnoszącej się do prezentowanej problematyki 

w tym rozdziale poddano także analizie dokumenty kierunkowe (stanowiska, komunikaty), 

działania, w tym zwłaszcza konsultacje z interesariuszami prowadzone przez Komisję 

Europejską, oczywiście w kontekście szerszym, uwzględniającym toczącą się równolegle 

zmianę systemu traktatowego UE, co rzecz jasna, nie pozostało bez wpływu na kwestie systemu 

ochrony danych. Analizę przeprowadzono dwukierunkowo: obejmuje ona zarówno przegląd 

strategicznych kierunków zmian w tej dziedzinie w prawie UE, jak i towarzyszących tym 

procesom realnych działań i aktywności unijnych urzędników, co według autorki pozwoliło na 

przedstawienie głównych elementów podejścia do polityki ochrony danych osobowych w Unii. 

                                                           
87 C.J. Bennett, Privacy, Voter Surveillance and Democratic Engagement: Challenges for Data Protection 

Authorities, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3517889 [dostęp: 16.04.2021], s. 7. 
88 Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych: https://www.europarl.europa.eu/privacy-

policy/pl/data-protection [dostęp: 16.04.2021]. 
89 Stanowisko EROD 2/2019 dotyczące przetwarzania Danych Osobowych w kontekście prowadzenia kampanii 

wyborczych, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3517889
https://www.europarl.europa.eu/privacy-policy/pl/data-protection
https://www.europarl.europa.eu/privacy-policy/pl/data-protection
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2.1.1. Ocena stosowania pierwszych unijnych przepisów o ochronie danych (dyrektywy 

95/46/WE) 

Jednym z podstawowych założeń stanowiących odpowiedź na wyzwania związane z 

polityką ochrony danych osobowych i prawem do prywatności było zapewnienie odpowiednich 

warunków w zakresie bezpiecznego korzystania z usług oferowanych online. Podejście Komisji 

Europejskiej w głównej mierze skupiało się na zwiększeniu zaufania konsumentów i obywateli 

do korzystania z - odpowiednio - usług komercyjnych, np. zakupów przez internet oraz 

elektronicznych usług administracji państwowej90.  

Oceniając funkcjonowanie porządku prawnego w zakresie ochrony danych w UE, 

zidentyfikowane zostały trzy główne problemy: fragmentaryzacja prawa ochrony danych 

osobowych, brak odpowiedniego stopnia kontroli osób fizycznych nad swoimi danymi oraz 

brak właściwej wymiany danych osobowych między odpowiednimi organami krajowymi w 

ramach współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości. Powyższe elemety były 

przedmiotem analizy, której streszczenie zostało przedstawione w dokumencie roboczym Służb 

Komisji „Streszczenie Oceny Skutków” towarzyszącym przestawieniu przez Komisję 

Europejską 25 stycznia 2012 r. pakietu legislacyjnego mającego na celu zreformowanie 

systemu ochrony danych w UE. W odniesieniu do pierwszego problemu uznano, że wiązał się 

on z rozdrobnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie – powodował 

rozproszenie wynikających z nich zasad i obowiązków pomimo celu dyrektywy 95/46/WE, 

jakim było zapewnienie równorzędnego poziomu ochrony danych w Unii. W konsekwencji w 

przepisach obowiązujących w państwach członkowskich istniały istotne rozbieżności w 

zakresie regulacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Wiązało się to z wieloma 

negatywnymi konsekwencjami dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców. Firmy 

prowadzące działalność gospodarczą w UE musiały uwzględniać zasady i obowiązki 

wynikające z 27 różnych krajowych systemów i wymogów prawnych w Unii. Taka sytuacja 

prowadziła do rzeczywistości regulacyjnej, w której brak było pewności prawnej, co 

potencjalnie mogło prowadzić do nierównego traktowania osób fizycznych w odniesieniu do 

ochrony ich danych osobowych. Wiązało się to jednocześnie z konkretnymi obciązeniami 

administracyjnymi, a wyliczone przez Komisję Europejską koszty w wysokości około 3 mld 

euro rocznie (w scenariuszu bazowym) stanowiły istotne utrudnienie dla przedsiębiorców. Na 

wskazane problemy nakładała się dodatkowo sytuacja krajowych organów ochrony danych 

                                                           
90 Dokument roboczy służb Komisji Streszczenie oceny skutków SEC(2012), 73 wersja ostateczna, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012SC0073 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012SC0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012SC0073
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osobowych, których pozycja instytucjonalna, uprawnienia oraz zasoby były znacznie 

zróżnicowane pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa członkowskie bowiem 

nieskutecznie wdrożyły przepisy dyrektywy 95/46/WE w zakresie funkcjonowania tych 

oragnów91. Z badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wynikało, że 

siedmiu na dziesięciu respondentów nie było świadomych funkcjonowania organów 

nadzorczych w ich krajach92. Było to efektem tego, że organy te nie były w stanie w 

satysfakcjonujący sposób wykonywać swoich zadań w zakresie egzekwowania przepisów, a 

ponadto współpraca między tymi organami na szczeblu europejskim wymagała ulepszenia. 

 

Pierwszy raport na temat wdrażania dyrektywy 95/46/WE 

W pierwszym raporcie Komisji Europejskim dotyczącym stanu wdrażania dyrektywy 

95/46/WE, przedstawionym w 2003 r., podkreślono, że dwoma jednakowo istotnymi celami 

polityki ochrony danych osobowych sformułowanymi w dyrektywie były: dążenie do 

zapewnienia funkcjonowania w ramach UE zintegrowanego rynku wewnętrznego, który 

zapewniałby swobodny przepływ informacji o osobach oraz ochrona podstawowych praw i 

wolności osób fizycznych93. Te dwa cele uznane zostały za równoważne i kluczowe z unijnej 

perspektywy. Jednak analiza raportu wskazuje, że u podstaw przyjęcia dyrektywy 95/46/WE 

leżał przede wszystkim zamiar stworzenia spójnych ram prawnych, które gwarantowałyby 

rozwój jednolitego rynku wewnętrznego UE. Z tego punktu widzenia, jak wskazano w raporcie, 

przyjęcie dyrektywy było uzasadnione przede wszystkim tym, że państwa członkowskie miały 

zasadniczo inne podejście do kwestii ochrony danych osobowych, co hamowało swobodę 

przepływu tych danych pomiędzy państwami członkowskimi94.  

Rola nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wzrosła wraz z 

rozwojem nowych technologii i pojawieniem się zagrożeń dla prywatności. Rozwój internetu 

na początku lat 90., oparty na publicznie dostępnej sieci, spowodował upowszechnienie usług 

świadczonych drogą elektroniczną. Duża dostępność, różnorodność i stosunkowo niskie koszty 

korzystania z serwisów oferujących praktycznie nieograniczony zasób i wybór towarów oraz 

usług, a także informacji o osobach spowodowały, że intensywniej niż dotąd rozwijać się 

                                                           
91 D. Głowacka, Dostęp do mechanizmów ochrony danych osobowych w krajach UE – wnioski z raportu Agencji 

Praw Podstawowych, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 9. 
92 Raport Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities (Strengthening 

the fundamental rights architecture in the EU II) (Rola krajowych organów ochrony danych, Agencja Praw 

Podstawowych), maj 2010 r., https://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-

national-data-protection-authorities [dostęp: 16.04.2021]. 
93 Pierwszy Raport Komisji Europejskiej…, s. 2. 
94 Ibidem.  

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-3da1bd81-bf67-4b81-8727-1fdd70cb7cf3
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-3da1bd81-bf67-4b81-8727-1fdd70cb7cf3
https://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-national-data-protection-authorities
https://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-national-data-protection-authorities
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zaczęła gospodarka oparta na informacji. Dane, w tym dane osobowe, zaczęły być zatem coraz 

cenniejsze, łatwiej dostępne, szybciej wymieniane między różnymi podmiotami. To oraz 

wzrost znaczenia kapitału ludzkiego i postęp technologiczny dały asumpt do rozkwitu 

gospodarki cyfrowej. Jej rozwój natomiast spowodował wzrost gromadzenia danych 

osobowych i ułatwił prowadzenie szeregu operacji na danych dla celów marketingu, 

zatrudnienia, profilowania osób, bezpieczeństwa itd. 

Komisja Europejska, raportując o stanie wdrożenia dyrektywy 95/46/WE, wskazywała 

jednocześnie na zagrożenia w obszarze przetwarzania danych osobowych wynikające bądź z 

nieprawidłowej implementacji przepisów do krajowych porządków prawnych, z szybko 

postępującego rozwoju technologii (np. pojawiające się oprogramowanie szpiegowskie 

instalowane automatycznie na twardych dyskach użytkowników internetu korzystających ze 

stron WWW, systemy monitoringu), bądź z niedostatecznych działań legislacyjnych na 

poziomie krajowym i wspólnotowym. W tych warunkach niezbędne stało się podjęcie otwartej 

debaty obejmującej możliwie najszerszy krąg interesariuszy. Wnioski z takich konsultacji wraz 

z zaleceniami Komisji pozwoliły na przedstawienie raportu ze wskazaniem przyszłych działań 

służących zapewnieniu skutecznej ochrony danych osobowych.  

 

Pozytywne aspekty funkcjonowania pierwszych unijnych przepisów  

o ochronie danych osobowych 

W oparciu o analizę stanu implementacji dyrektywy 95/46/WE w 15 krajach 

członkowskich UE przedstawiono wnioski z wdrożenia dyrektywy o ochronie danych 

osobowych w państwach członkowskich UE. Wśród pozytywnych efektów implementacji 

Komisja wskazała, że dyrektywa 95/46/WE usuwała przeszkody w swobodnym przepływie 

danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi. Dwa kraje członkowskie: Włochy i 

Grecja, które do 1995 r. nie posiadały żadnych regulacji w tym zakresie, jako jedne z 

pierwszych transponowały przepisy dyrektywy, zapewniając, że wszystkie państwa Wspólnoty 

Europejskiej miały ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych. Rzecz jasna, 

implementacja dyrektywy nie usunęła wszelkich różnic w regulacjach prawnych co do sposobu 

i zakresu przetwarzania danych, a co za tym idzie – nie doprowadziła do pełnej harmonizacji 

przepisów o ochronie danych w ramach wspólnego rynku. Warto jednak pozytywnie ocenić 

sam fakt istnienia rozwiązań prawnych wprowadzających ochronę danych, ponieważ dzięki 

temu nastąpiło zbliżenie ustawodawstwa wspólnotowego. Zapewniło to wysoki poziom 

ochrony danych w państwach Wspólnoty Europejskiej, bowiem wymogło uproszczenia 
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regulacji i procedur, zwiększając konkurencyjność w ramach wspólnotowego rynku i 

zachęcając do prowadzenia działalności transgranicznej w Unii. 

Komisja wskazała także na zacieśnienie współpracy w ramach dwu- i wielostronnych 

dyskusji między Komisją a państwami członkowskimi, które miały na celu osiągnięcie 

zgodnych z dyrektywą rozwiązań prawnych95. W tym miejscu należy też zauważyć, że 

wprowadzenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wywarło pozytywny wpływ 

na podjęcie przez państwa członkowskie różnorodnych działań w zakresie zmian 

legislacyjnych inspirowanych analizą przepisów dyrektywy, poszukiwania możliwych 

rozwiązań prawnych zmierzających do jak najlepszej implementacji acquis, instytucjonalizacji 

systemu ochrony danych i rozwoju organów ochrony danych osobowych państw 

członkowskich, jak i w obszarze aktywności na rzecz podnoszenia świadomości wśród 

obywateli. 

Innym pozytywnym aspektem oddziaływania dyrektywy był wpływ jej rozwiązań na 

ustawodawstwa krajów kandydujących do Wspólnoty. Wszystkie kraje kandydujące były 

zobowiązane wdrożyć dyrektywę do dnia akcesji. W ten sposób wprowadzone zostały kolejne 

regulacje krajowe mające zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w tych państwach 

poprzez konieczność powołania niezależnych organów ochrony danych osobowych, 

przeanalizowanie stanu prawa o ochronie danych osobowych i wyposażenie organów 

nadzorczych, które zapewniają skuteczne wdrożenie ustawodawstw dotyczących ochrony 

danych osobowych96. 

 

Trudności związane ze stosowaniem unijnej dyrektywy 95/46/WE 

Pierwszy przegląd dyrektywy 95/46/WE wykazał też szereg trudności związanych z 

procesem stosowania jej przepisów. Podstawowym problemem było opóźnienie jej 

implementacji w większości państw członkowskich. Dodatkowo zauważyć trzeba, że po raz 

pierwszy problematyka ochrony danych uregulowana została w akcie rangi dyrektywy. Biorąc 

pod uwagę, że w niektórych państwach w ogóle nie było przepisów w tym zakresie, a przepisy 

w krajach, które posiadały takie ustawodawstwo, przewidywały różny poziom gwarancji praw 

i wolności obywateli w odniesieniu do ich danych osobowych, wprowadzanie szczegółowych 

rozwiązań było skomplikowanym zadaniem, tym bardziej że jak wskazywano, tradycyjne, 

obowiązujące tylko na terenie konkretnego kraju prawo nie odpowiadało współczesnym 

                                                           
95 Raport Komisji Europejskiej…, s. 8–10. 
96 Ibidem, s. 12–13. 
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wyzwaniom związanym głównie z rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną i 

nieograniczonym granicami geograficznymi państwa rozwojem internetu.  

W raporcie wskazano również na podłoże problemów sygnalizowanych przez 

przedsiębiorców, którzy brali udział w przeglądzie wdrażania dyrektywy. Oceniali oni, że zbyt 

duże rozbieżności w ustawodawstwach krajowych utrudniały w znaczny sposób rozwój 

ogólnoeuropejskiej polityki ochrony danych osobowych. Jak wyjaśniała Komisja, sytuacja taka 

była efektem charakteru prawnego aktu wdrażającego. Dyrektywa bowiem zobowiązywała 

prawodawców państw członkowskich Unii do transpozycji określonych regulacji, 

pozostawiając im swobodę wyboru środków prawnych służących osiągnięciu wskazanego w 

dyrektywie celu. Celem tym jest zbliżanie, a nie całkowite ujednolicenie prawa państw 

członkowskich, a zgodnie z zasadą subsydiarności aktywność prawa wspólnotowego powinna 

się ograniczać do tego, co niezbędne do osiągnięcia celu. Tak więc uwzględniając przepisy 

ustrojowe, konstytucyjne, administracyjne, a nawet tradycję i kulturę prawną państw 

członkowskich, osiągniecie wspólnego celu, który gwarantowałby wysoki poziom ochrony 

danych osobowych i jednocześnie ułatwiał działania podmiotów rynku wspólnotowego, jest 

procesem złożonym i niełatwym.  

Trudności stosowania dyrektywy wynikające z rozbieżności pomiędzy 

ustawodawstwami państw członkowskich były konsekwencją albo nieprawidłowego 

wdrożenia dyrektywy 95/46/WE, albo przy odpowiednio implementowanej dyrektywie 

wynikały z faktu, że państwa członkowskie przyjęły różne, gwarantowane przez prawo 

europejskie, mechanizmy i sposoby osiągnięcia celu dyrektywy. Kolejnym elementem, na który 

warto zwrócić uwagę, jest brak odpowiednich środków egzekwowania prawa. Na trudność tę, 

jak wynika z raportu, wskazywały odpowiedzialne za stosowanie przepisów organy nadzorcze. 

W powiązaniu z szerokim zakresem zadań, jakie były na nie nałożone mocą dyrektywy oraz 

niewystarczającym wsparciem państw członkowskich dawało to ograniczone rezultaty w 

zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Pogłębiała tę sytuację także 

stosunkowo duża niechęć administratorów do dostosowywania swojej działalności do nowych 

rozwiązań prawnych uznawanych niejednokrotnie za trudne i uciążliwe oraz niski poziom 

wiedzy osób fizycznych na temat przysługujących im praw.  

W kolejnym komunikacie wydanym przez Komisję w 2007 r., dotyczącym przepisów 

dyrektywy 95/46/WE i oceniającym postępy w realizacji planu prac określonych w pierwszym 

sprawozdaniu Komisji na temat wykonania dyrektywy97, Komisja podtrzymała stanowisko o 

                                                           
97 Ibidem.  
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„nieotwieraniu” tekstu dyrektywy. W komunikacie, który nakreślał dalsze kierunki polityki 

realizowanej przez Komisję, jako priorytetową kwestię wskazano m.in. dalsze prace nad 

ratyfikacją Traktatu Konstytucyjnego oraz usankcjonowanie Karty Praw Podstawowych. W 

ocenie Komisji Europejskiej wystarczające, ale równocześnie niezbędne jest podejmowanie 

działań na rzecz lepszej transpozycji przepisów dyrektywy do krajowych porządków prawnych, 

w celu wyeliminowania niespójności w krajowych przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych. Jednocześnie Komisja w swoim stanowisku zadeklarowała, że będzie podejmować 

wszelkie działania do tego zmierzające. Działania te miały obejmować przede wszystkim dalszą 

współpracę z państwami członkowskimi, ale w razie potrzeby mogły również przerodzić się w 

formalną procedurę polegającą na wszczęciu postępowań o naruszenie przepisów UE. 

Podsumowując, komunikat z 2007 r. zawierał konkluzje, które co do zasady wskazywały na 

brak potrzeby podjęcia zmian legislacyjnych w zakresie ustawodawstwa o ochronie danych 

osobowych. Jednocześnie nakreślał kierunki na przyszłość, których spełnienie warunkowało 

powodzenie działań w wielu dziedzinach polityki w celu realizacji wynikającego z art. 8 

Europejskiej Karty Praw Podstawowych prawa do ochrony danych osobowych, które w świetle 

tego przepisu uznane zostało za prawo autonomiczne każdej jednostki.  

Tak więc komunikat z 2007 r. w jednoznaczny sposób wskazywał na brak planów 

Komisji co do zmiany  do kształtowania systemu ochrony danych w UE. Wykazano także, że 

przepisy dyrektywy 95/46/WE stanowią punkt odniesienia dla wielu różnorakich dziedzin 

polityki poprzez swój neutralny technologicznie charakter zapewniający odporność i trwałość 

regulacji prawnych niezależnie od rozwoju technicznego.  

Potwierdzenie powyższych działań znajdziemy w wypowiedzi V. Reding, ówczesnej 

komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego, z 14 kwietnia 2009 r. Ostrzegła ona, że UE będzie 

podejmować działania w przypadku, gdy państwa członkowskie nie wdrożą unijnych 

przepisów dotyczących zapewnienia prywatności, zwłaszcza w odniesieniu do wymogu 

wyrażenia zgody osoby przed rozpoczęciem przetwarzania jej danych osobowych. Mimo, że 

wypowiedź ta odnosiła się wprost do dyrektywy e-Privacy, to jednak warto zauważyć, że jej 

kontekst jest zdecydowanie szerszy, chodzi bowiem o zagwarantowanie osobom fizycznym 

prywatności i praw do ochrony danych osobowych w odniesieniu do korzystania z określonych 

usług. 

 

2.1.2. Przejście od wspólnych zasad do harmonizacji obowiązków 

Rok 2010 przyniósł niezwykle istotną zmianę w podejściu Komisji Europejskiej do 

planów legislacyjnych odnośnie do ochrony danych osobowych w stosunku do jej 
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wcześniejszych stanowisk w tym zakresie. Komisja w komunikacie z listopada 2010 r. 

jednoznacznie przesądziła, że wymagana jest zmiana podejścia i podjęła decyzję o rozpoczęciu 

prac nad zmianą aktu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych98. W stanowisku 

przedstawionym w powyższym dokumencie czytamy, że co prawda podstawowe zasady i 

definicje dotyczące systemu ochrony danych pozostają aktualne, to jednak przepisy dyrektywy 

95/46/WE nie są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z szybkim rozwojem 

technologicznym oraz globalizacją. 

W tym kontekście zasadne jest poddanie analizie tego, jakie czynniki wpłynęły na tak 

istotną zmianę stanowiska Komisji Europejskiej oraz podejścia do propozycji zmian 

pozostałych aktorów, w tym zwłaszcza Parlamentu Europejskiego oraz Rady, a także 

regulatorów i administratorów danych. Komisja Europejska w swoich kierunkowych 

wystąpieniach powoływała się na zgodność głównych priorytetów Komisji oraz Rady. 

Dyrektor Generalna F. Le Bail na konferencji organizowanej przez dwie następujące po sobie 

prezydencje węgierską i polską powiedziała, że kluczowe założenia reformy zostały 

zidentyfikowane podobnie, zarówno w komunikacie Komisji, jak i w konkluzjach Rady. 

Między innymi zwrócono uwagę na konieczność dalszego rozwoju wymiaru ochrony danych 

na rynku wewnętrznym, wzmocnienia prawa jednostek w obliczu zmian technologicznych, 

lepszego egzekwowania zasad ochrony danych oraz wzmocnienia globalnego wymiaru 

ochrony danych. 

Potrzeba głębokiej reformy unijnego systemu ochrony danych osobowych była 

sygnalizowana w UE od wielu lat i determinowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych 

z nich należy zaliczyć przestarzałość regulacji ochrony danych osobowych obowiązujących od 

1995 r., a także nasilającą się skalę naruszeń danych osobowych. W połączeniu z 

niewystarczającym stopniem wyposażenia organów ochrony danych w realne środki prawne 

uniemożliwiało to skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności od podmiotów 

przetwarzających dane. A zatem znaczący wpływ na podejście Komisji miały też stanowiska 

prezentowane przez regulatorów, to jest organy ochrony danych, które zgodnie z przepisami 

dyrektywy 95/46/WE były ustanowione w każdym państwie członkowskim UE i odpowiadały 

za monitorowanie stosowania przepisów. Stosowanie przepisów i problemy z tym związane 

były przedmiotem licznych wystąpień przedstawianych przez zrzeszenia i podmioty 

                                                           
98 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów, Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 

4.11.2010, KOM(2010) 609, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0609 

[dostęp: 16.04.2021]. 
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reprezentujące przedsiębiorców. W analizowanym okresie pojawiło się szereg stanowisk, w 

których podmioty gospodarcze wskazywały na problemy związane ze stosowanie przepisów 

oraz obciążenia biurokratyczne rodzące liczne bariery dla rozwoju rynku.  

Przykładowo Europejskie Forum Urzędników ds. Prywatności (EPOF), utworzone w 

2001 r., działające w obszarze praktycznego wdrażania europejskiego prawa o ochronie danych, 

również zabrało głos w konsultacjach Komisji Europejskiej otwartych w lipcu 2009 r., chcąc 

pokazać perspektywę dużych organizacji komercyjnych wdrażających prawo i najlepsze 

praktyki w skali ogólnoeuropejskiej i globalnej. Przede wszystkim wskazywano na to, że 

dyrektywa o ochronie danych niewątpliwie przynosi znaczące korzyści dla jednostki i w 

konsekwencji dla całego społeczeństwa, jednak z uwagi na dynamikę zmian i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w XXI w. wymagana jest zmiana systemu regulacyjnego po to, 

aby zapewnić jego większą skuteczność oraz reakcję na rzeczywiste ryzyka związane z 

naruszeniami ochrony danych osób fizycznych. Głównie kwestie, na które wskazywało EPOF, 

to istnienie szeregu nieproporcjonalnych obciążeń regulacyjnych lub biurokratycznych, które 

wymagają dostosowania do wyzwań współczesnego rynku, aby rozpoznawać i wykorzystywać 

możliwości, jakie daje globalizacja i nowoczesne technologie99. Przedstawieniu problemów 

związanych ze stosowaniem przepisów towarzyszyły też rekomendacje odnośnie do zmiany, 

które mogłyby w opinii EPOF przyczynić się do większej harmonizacji i korzyści dla 

przemysłu, organów ochrony danych i osób, których dane dotyczą. Wymieniano zalecenia, 

których wdrożenie powinno się rozważyć, planując prace nad zmianami legislacyjnymi w 

obszarze ochrony danych osobowych: ograniczenie obowiązku notyfikacji przetwarzania 

danych do organu nadzorczego, uproszczenie odpowiedzialności i procedur związanych z 

przekazywaniem danych poza UE, dopasowanie wymogów bezpieczeństwa dotyczących 

administratorów do aktualnego stanu wiedzy i zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie 

technologii. W propozycjach pojawiło się także nawiązanie do potrzeby lepszej harmonizacji 

zasad, zwłaszcza jeśli chodzi o ich stosowanie na poziomie krajowym. Powoływano się też na 

argumenty dotyczące zastosowania prawa właściwego oraz potrzebę uproszczenia i 

wyjaśnienia zasad obowiązujących w tym zakresie, przy czym dyskusja na ten temat toczyła 

się pomiędzy regulatorami i administratorami, którzy wskazywali na związane z tymi 

niejasnościami problemy100. 

                                                           
99 European Privacy Officers Forum Comments on the Review of European Data Protection Framework, grudzień 

2009 r., https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/public-

consultation/2009/pdf/contributions/unregistered_organisations/european_privacy_officers_forum_en.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
100 F. Aldhouse, European Data Protection Directive Review, „Data Protection Law & Policy”, październik 2009. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/public-consultation/2009/pdf/contributions/unregistered_organisations/european_privacy_officers_forum_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/public-consultation/2009/pdf/contributions/unregistered_organisations/european_privacy_officers_forum_en.pdf
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2.2. Nowe podejście do ochrony danych i swobodnego przepływu danych osobowych 

2.2.1. Zmiana polityki ochrony danych osobowych 

Przepisy dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od 1995 r. wprowadziły w Unii system 

ochrony danych osobowych, którego wdrażanie w państwach członkowskich było 

konsekwentnie monitorowane przez Komisję Europejską (vide raporty z 2003 i 2007 r.). W 

publicznej debacie powtarzały się głosy przekonujące, że pomimo iż europejskie przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych nie są doskonałe, to jednak z obawy przed nadmiernym 

i trudnym do opanowania lobbingiem i wpływem różnego rodzaju grup interesów Komisja 

Europejska nie zdecyduje się na podjęcie dyskusji na temat ewentualnych nowych regulacji 

oraz otwarcie dyrektywy na zmiany w przepisach. Trzeba więc zastanowić się nad 

przesłankami, jakie stały za zmianą stanowiska Komisji w tym zakresie. Warto przypomnieć, 

że Komisja w listopadzie 2010 r. wydała komunikat, w którym oficjalnie zadeklarowała 

rozpoczęcie prac nad przyjęciem nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Szukając 

przyczyn zmiany stanowiska Komisji pomiędzy 2007 i 2010 r., należy zbadać okoliczności, 

które mogły mieć wpływ na tak radykalną zmianę frontu ze strony unijnego decydenta. Na te 

okoliczności może składać się kilka istotnych elementów, w tym przede wszystkim zmiany, 

jakie wiązały się z przyjęciem w 2009 r. traktatu z Lizbony oraz powołaniem nowej Komisji na 

lata 2010–2014, w ramach której tematy związane z ochroną danych osobowych zostały objęte 

zakresem zadań jednej z wiceprzewodniczących Komisji, V. Reding, formułując nowe cele 

polityczne w tym zakresie. Reding zresztą od początku podkreślała silny związek obu 

powyższych kwestii, mówiąc, że traktat lizboński pozwala na zmianę kierunku unijnej polityki 

w dziedzinie sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz daje możliwość 

wyposażenia tych obszarów w praktyczne wyniki, pozwalając na skuteczną realizację praw101. 

Nie bez znaczenia pozostawały też płynące ze strony rynku głosy o nieskuteczności przepisów 

o ochronie danych, a wręcz utrudnieniach związanych z obowiązkami, które wynikały z 

przepisów o ochronie danych osobowych, a których stosowanie z perspektywy przedsiębiorców 

oznaczało obciążenia nieprzekładające się na wzrost bezpieczeństwa podmiotów danych, 

szczególnie w środowisku gospodarki cyfrowej102. 

 

                                                           
101 Opening remarks at the European Parliament Hearing in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home 

Affairs (LIBE), 11 stycznia 2010 r., https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-

2014/reding/pdf/mandate/reding_libe_en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
102 Law and the Internet, red. L. Edwards, Ch. Waelde, Bloomsbury 2009, s. 185. 

https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/reding/pdf/mandate/reding_libe_en.pdf
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/reding/pdf/mandate/reding_libe_en.pdf
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Konsultacje społeczne 

Komisja Europejska podjęła aktywne działania w celu udokumentowania potrzeby 

zmiany stanowiska w zakresie podejścia do polityki ochrony danych osobowych. Warto 

tytułem przykładu wskazać przeprowadzenie konsultacji publicznych103 czy zlecenie 

przygotowania raportu zawierającego analizę dotyczącą korzyści gospodarczych związanych z 

technologiami służącymi wzmocnieniu ochrony prywatności104, a także analizę porównawczą 

różnych strategii w zakresie nowych wyzwań w ochronie prywatności, w szczególności w 

świetle postępu technologicznego. Konsultacje publiczne ogłoszone w lipcu 2009 r. miały na 

celu zebranie poglądów na temat nowych wyzwań dla ochrony danych osobowych, w 

szczególności w kontekście nowych technologii i globalizacji oraz uzyskanie odpowiedzi na 

pytania, czy obecne ramy prawne odpowiadają tym wyzwaniom oraz jakie przyszłe działania 

będą potrzebne w celu stawienia czoła zidentyfikowanym wyzwaniom. Trzeba zauważyć więc, 

że Komisja podjęła działania zmierzające do budowania pozytywnej oceny potrzeby 

funkcjonowania przepisów o ochronie danych osobowych, skupiając się na promowaniu 

korzyści płynących ze stosowania prawa w tym zakresie zarówno dla przedsiębiorców, jak i 

osób fizycznych, a nie na obciążeniach obowiązkami i uciążliwościach formalnych 

spoczywających na administratorach. Wydaje się, że większą uwagę zaczęto przywiązywać do 

opinii przedsiębiorców wskazujących na praktyczne problemy ochrony danych. Spowodowane 

było to w przekonaniu autorki zmianami na rynku unijnym. Przepisy gwarantujące swobodny 

przepływ towarów, usług, kapitału i osób, ułatwiające działalność w ramach Wspólnoty, 

wymuszały od przedsiębiorców nowe spojrzenie na ich obowiązki wobec osób, których dane 

osobowe przetwarzali. Wpływ na to miał z jednej strony wzrost świadomości osób fizycznych 

w zakresie ich prawa do prywatności czy wymiernej wartości ich danych, z drugiej zaś 

konieczność przetwarzania danych osobowych na coraz większą skalę i oparcie na ich 

przetwarzaniu współczesnych procesów gospodarczych. Dostępność baz danych, techniczna 

możliwość wykorzystywania informacji osobowych bez potrzeby uzyskiwania ich od osób 

fizycznych, szybkość komunikacji i tanie przekazywanie informacji o nieograniczonym wręcz 

rozmiarze spowodowały, że przedsiębiorcy mogli efektywniej realizować cele gospodarcze, ale 

                                                           
103 W marcu 2010 r. V. Reding informowała, że Komisja „analizuje obecnie ponad 160 odpowiedzi na konsultacje 

społeczne. Przed końcem roku przedstawię wniosek ustawodawczy reformujący dyrektywę i rozważę 

ustanowienie zasady «od samego początku prywatności»”. Spotkanie w EU European Policy Centre Briefing 

Brussels, 18 marca 2010 r. 
104 Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies, London Economics, lipiec 2010 r., 

https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/17-Study-on-the-economic-benefits-of-privacy-

enhancing-technologies-PETs.pdf [dostęp: 2.02.2020]. 

https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/17-Study-on-the-economic-benefits-of-privacy-enhancing-technologies-PETs.pdf
https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/17-Study-on-the-economic-benefits-of-privacy-enhancing-technologies-PETs.pdf
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przy założeniu, że będą istniały przejrzyste, proste i harmonijne podstawy prawne regulujące 

tę problematykę. 

Wkład w konsultacje wniosły również organy ochrony danych osobowych, które w 

dokumencie Future of privacy przedstawiły swoje poglądy na potrzebę zmian. To 

kompleksowe opracowanie, poczynając od omówienia genezy systemu ochrony danych w UE, 

dokonuje jego głębokiej analizy, omawiając najważniejsze wyzwania stojące przed ochroną 

danych105. Kolejne stanowiska Grupa robocza art. 29 zaprezentowała po przedstawieniu przez 

Komisję Europejską wniosków legislacyjnych w styczniu 2012 r., tj. projektu rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych oraz projektu dyrektywy dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych w związku z wykrywaniem i ściganiem przestępstw. Wkład organów zrzeszonych 

w Grupie roboczej był bardzo istotny dla dalszych negocjacji prowadzonych przez Radę oraz 

Parlament Europejski i był z nimi ściśle skorelowany106. 

 

Potrzeba zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony danych w PWBiS 

Dodatkowo z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 3 zreformowanego Traktatu UE, Unia 

powinna zaoferować obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, V. 

Reding podkreślała konieczność zapewnienia tych zasad, które według niej często w 

poprzednich działaniach UE nie były równoważone. W literaturze szeroko analizowane były 

problemy związane z zapewnieniem gwarancji do ochrony danych obywateli i unijną 

współpracą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego107. Problemem, jaki już w 2007 r. 

identyfikowali eksperci, był swego rodzaju zarzut skierowany do państw członkowskich, 

dotyczący tego, że „europejska współpraca w zakresie spraw wewnętrznych między państwami 

członkowskimi UE często charakteryzowała się niechęcią urzędników właściwych do spraw 

bezpieczeństwa narodowego do poddania się solidnym wspólnym zasadom, instytucjom i 

standardom praw człowieka”108. Pojawiały się wobec tego wnioski, że współpraca w wymiarze 

spraw wewnętrznych (tzw. home affairs) powinna ustanawiać wysoki standard ochrony 

danych, których wymiana i przetwarzanie jest konieczne w działaniach w ramach III filaru, a 

                                                           
105 Dokument z 1 grudnia 2009 r. Przyszłość prywatności. Wspólny wkład do Konsultacji Komisji Europejskiej w 

sprawie ram prawnych dla podstawowego prawa do ochrony danych osobowych, tłumaczenie nieoficjalne: 

https://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/Dokument%20WP%20168%20wersja%20nieoficjalna.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
106 Opinion 1/2012 on the data Protection reform proposals (WP191) oraz Opinion 8/2012 providing further input 

on the data protection reform discussions (WP199), https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/index_en.htm#maincontentSec8 [dostęp: 16.04.2021]. 
107 M. McGinley, R. Parkes, Rights vs. Effectiveness? The Autonomy Thesis in EU Internal Security Cooperation, 

„European Security” 2007, no. 16, s. 245–266. 
108 Ibidem. 

https://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/Dokument%20WP%20168%20wersja%20nieoficjalna.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#maincontentSec8
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#maincontentSec8
https://www.swp-berlin.org/wissenschaftler-detail/roderick-parkes/
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a787723290&fulltext=713240928
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przestrzeganie praw jednostek jest przesłanką skutecznej współpracy między unijnymi krajami 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Dlatego też utworzenie w komisji Barosso nowego, 

wydzielonego działu poświęconego obszarowi Sprawiedliwość, Prawa Podstawowe i 

Obywatelstwo, wiąże się z potrzebą zapewnienia wolności dla praw obywatelskich poprzez 

równowagę pomiędzy bezpieczeństwem oraz sprawiedliwością109. Wśród trzech 

priorytetowych obszarów, w których zdaniem Reding Unia musi zdecydowanie pokazać, że 

polityka europejska zmienia się wraz z traktatem lizbońskim, znalazła się wzmocniona polityka 

UE w zakresie ochrony prywatności obywateli w kontekście wszystkich polityk Unii, również 

w odniesieniu do egzekwowania prawa i zapobiegania przestępczości (czyli tzw. byłego III 

filara). Istotnym elementem działań w tym obszarze są też stosunki międzynarodowe z takimi 

partnerami jak Stany Zjednoczone.  

Bez wątpienia można stwierdzić, że zmiana kadencji w Parlamencie Europejskim oraz 

nowy skład Komisji Europejskiej mogą stanowić jeden z czynników mający wpływ na nowy 

kierunek działań instytucji unijnych w obszarze ochrony danych osobowych. Nowa Komisja 

Europejska, w tym zwłaszcza komisarz Reding, która pełniła jednocześnie funkcję 

wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, osoba z wieloletnim doświadczeniem pracy w 

Parlamencie Europejskim oraz w Komisji, w radykalny sposób zmieniła podejście do ochrony 

danych osobowych. 

 

2.2.2. Wejście w życie traktatu z Lizbony 

Kolejnym elementem, który mógł się przyczynić i mieć wpływ na zmianę podejścia 

Komisji Europejskiej, było orzecznictwo TSUE, które odnosiło się do istotnych mechanizmów 

dotyczących interpretowania przepisów dyrektywy 95/46/UE. Przyjęty w grudniu 2007 r. 

traktat z Lizbony po zakończeniu procedury ratyfkacyjnej nabrał mocy obowiązującej 1 grudnia 

2009 r., a reformując funkcjonowanie UE, stworzył również podstawę prawną do reformy 

systemu ochrony danych osobowych w Unii. Mimo, że kwestie dotyczące zapewnienia 

gwarancji praw człowieka stały się istotne niezwłocznie po utworzeniu Wspólnot Europejskich, 

to nie pojawiły się w tekście traktatów, które nie określiły katalogu tych praw110. Możliwość 

                                                           
109 W mediach podkreślano równie mocno inne kwestie powierzone w portfolio Reding: prawo i postępowanie 

cywilne, prawa kobiet, prawa konsumenckie. Zwracano też uwagę na jej wieloletnie doświadczenie w pracach 

instytucji UE, a zwłaszcza funkcję komisarza ds. społeczeństwa informacyjnego do 2009 r. Zob. np. Europolitics 

z 12 stycznia 2010 r., nr 3894, http://www.library.coleurop.pl/intranet/documents/ep/2010/ep3894_12jan2010.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
110 R. Geiger, Fundamental rights and principles [w:] European Union Treaties. Treaty on European Union. 

Treaty on the Functioning of the European Union, red. R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur, C.H. Beck, Haart 2015, 

s. 42. 

http://www.library.coleurop.pl/intranet/documents/ep/2010/ep3894_12jan2010.pdf
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usprawnienia tego systemu pojawiła się wraz z reformą, jaką wprowadził traktat lizboński z 

2009 r., i wiązała się z głównymi jego postanowieniami dającymi podstawy do szerszej ochrony 

praw podstawowych111. Zgodnie z art. 39 TUE i art. 16 TFUE wprowadzono kompetencje do 

stworzenia nowoczesnego, kompleksowego podejścia do ochrony danych i swobodnego 

przepływu danych osobowych. Istotnym elementem reformy systemu ochrony danych 

osobowych był również fakt, iż z wejściem w życie traktatu z Lizbony przestała obowiązywać 

struktura filarowa. Wcześniej prawodawstwo dotyczące ochrony danych w PWBS było 

podzielone pomiędzy pierwszy filar (ochrona danych do celów prywatnych i handlowych – 

z wykorzystaniem metody wspólnotowej) a trzeci filar (ochrona danych do celów 

egzekwowania prawa – na poziomie międzyrządowym). 

W Karcie zagwarantowano nie tylko poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 

7), lecz także ustanowiono prawo do ochrony danych osobowych (art. 8), wyraźnie podnosząc 

je do rangi prawa podstawowego w prawie UE. Instytucje UE i państwa członkowskie muszą 

przestrzegać tego prawa oraz zagwarantować jego stosowanie; odnosi się to również do 

wdrażania prawa unijnego przez państwa członkowskie (art. 51 Karty). Jako że art. 8 Karty 

został sformułowany kilka lat po dyrektywie o ochronie danych, należy uznać, iż przepis ten 

zawiera w sobie wcześniejsze unijne prawo o ochronie danych. W związku z tym w Karcie nie 

tylko wyraźnie wskazano prawo do ochrony danych w art. 8 ust. 1, lecz także zawarto 

odniesienie do podstawowych zasad ochrony danych w art. 8 ust. 2. Wreszcie w art. 8 ust. 3 

zagwarantowano kontrolę wprowadzania w życie tych zasad przez niezależny organ. W 

literaturze omawiającej przepisy art. 7 i 8 Karty wskazuje się też na nowoczesny charakter 

regulacji uwzględniającej rozwój technologiczny112. Przyjęcie traktatu z Lizbony jest 

momentem przełomowym w rozwoju prawa o ochronie danych nie tylko poprzez nadanie 

Karcie statusu wiążącego dokumentu prawnego na poziomie prawa pierwotnego, ale również 

poprzez zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych. Prawo to jest wyraźnie 

przewidziane w art. 16 TFUE, w części traktatu poświęconej ogólnym zasadom UE. Artykuł 

16 tworzy także nową podstawę prawną, przyznając UE kompetencję do stanowienia prawa w 

kwestiach związanych z ochroną danych. Jest to ważna zmiana, ponieważ unijne przepisy o 

ochronie danych – w szczególności dyrektywa o ochronie danych – opierały się początkowo na 

podstawie prawnej dotyczącej rynku wewnętrznego oraz na potrzebie zbliżenia przepisów 

                                                           
111 Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum 

Europejskie Natolin, materiały robocze nr 2(16), Warszawa 2010. 
112 A. Czubik, Prawa podstawowe w UE po Traktacie z Lizbony [w:] Unia Europejska po traktacie lizbońskim: 

wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, red. H. Tendera-Właszczuk, Fundacja UE w 

Krakowie, Kraków 2012, s. 105. 
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krajowych, tak aby nie utrudniać swobodnego przepływu danych w UE. Artykuł 16 TFUE 

stanowi obecnie niezależną podstawę prawną dla nowoczesnego, kompleksowego podejścia do 

ochrony danych, które obejmuje wszystkie kwestie wchodzące w zakres kompetencji UE, w 

tym współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych. W art. 16 TFUE potwierdza się też, 

że przestrzeganie zasady ochrony danych przyjętych zgodnie z tym artykułem musi podlegać 

kontroli niezależnych organów nadzoru. Artykuł 16 posłużył jako podstawa prawna do 

przyjęcia w 2016 r. kompleksowej reformy zasad ochrony danych, tj. ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych oraz dyrektywy o ochronie danych dla policji i organów wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych113. 

Funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w prawie UE przed reformą oraz 

oczekiwania związane z wejściem w życie traktatu z Lizbony i zmianą unijnego krajobrazu 

były przedmiotem szerszego omówienia w rozdziale I oraz literaturze przedmiotu114. 

 

2.2.3. Rola orzecznictwa TSUE 

Wskutek skarg dotyczących domniemanych przypadków łamania praw człowieka w 

obszarach objętych prawem UE, jakie wpływały do TSUE, przedstawił on wykładnię traktatów. 

Mimo, że w przeciwieństwie do Rady Europy traktaty UE nie zawierały żadnych wyraźnych 

kompetencji w sprawach dotyczących praw podstawowych, Trybunał włączył prawa 

podstawowe do ogólnych zasad prawa europejskiego. Zabieg ten przyznawał ochronę osobom 

fizycznym115. Według TSUE ogólne zasady odzwierciedlały zakres ochrony praw człowieka 

zapisany w konstytucjach krajowych i traktatach dotyczących praw człowieka, w szczególności 

EKPC. W opinii TSUE takie włączenie zapewniło zgodność prawa UE z tymi zasadami. 

Rola TSUE wraz z przyjęciem traktatu z Lizbony uległa zmianie, w związku z tym że 

struktura filarowa wprowadzona traktatem z Maastricht przestała istnieć, a właściwość 

Trybunału objęła prawo UE (o ile traktaty nie stanowią inaczej). W praktyce doprowadziło to 

do objęcia PWBiS zakresem ogólnej właściwości prejudycjalnej TSUE. W literaturze zwraca 

się również uwagę na przyznanie Karcie Praw Podstawowych takiej samej mocy prawnej, jaką 

mają traktaty (zgodnie z art. 6 ust. 1 TUE). Z pewnymi ograniczeniami – wobec państw 

                                                           
113 Podręcznik europejskiego prawa….. 
114 Więcej na temat systemu ochrony danych przed reformą oraz jego wadach i zaletach można przeczytać w 

obszernej literaturze dostępnej zarówno w jęz. polskim, jak i angielskim, np. H. Hijmans, A. Scirocco, 

Shortcomings in EU Data Protection in the Third and the Second Pillars. Can the Lisbon Treaty be Expected to 

help?, „Common Market Law Review” 2009, vol. 46, issue 5, s. 1485–1525; A. Gajda, Ochrona danych 

osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii Europejskiej, „Kwartalnik KES Studia i Prace” 2014, 

nr 4(20), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/KES20AG.pdf [dostęp: 

4.02.2020]. 
115 R. Geiger, Fundamental rights…, s. 42. 

https://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=COLA2009061
https://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=COLA2009061
https://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=COLA2009061
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/KES20AG.pdf
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korzystających z odstępstwa – Karta stanowi część „bloku konstytucyjnego”, w przedmiocie 

którego może orzekać TSUE.  

Należy zaznaczyć, że wejście w życie Karty Praw Podstawowych spowodowało, że w 

orzecznictwie Trybunału znacząco rozszerzone zostały gwarancje w zakresie praw do 

prywatności i ochrony danych osobowych. Ten istotny element był przedmiotem opracowań 

naukowych, których autorzy wskazywali, że Trybunał nadał prawu do ochrony danych i 

prywatności nowe znaczenie, „obwieszczając nową erę” w tym obszarze116. 

W literaturze podkreśla się zasadniczą rolę zwłaszcza dwóch wyroków, które zostały 

wydane w sprawach Schrems oraz Weltimmo117. Oba te orzeczenia zapadły w 2015 r. i w istotny 

sposób zmieniły dotychczasową interpretację przepisów dyrektywy 95/46/WE, określając 

zakres terytorialny zastosowania jej przepisów118, jednocześnie przyznając organom ochrony 

danych prawo do podejmowania działań nadzorczych bez względu na mające zastosowanie 

prawo właściwe i w sposób niezależny.  

Kolejnymi wyrokami, które dotyczyły również organów ochrony danych – w 

odniesieniu do gwarancji ich niezależności – były orzeczenia wydane w sprawach wniesionych 

przez Komisję Europejską przeciwko Niemcom, Austrii oraz Węgrom119. W tych sprawach 

Trybunał orzekł, że z treści art. 8 Karty oraz art. 16 TFUE wynika, że organy ochrony danych 

muszą być w pełni niezależne, i w związku z tym wydał orzeczenia przeciwko państwom 

członkowskim, które uchybiły w zagwarantowaniu tego celu w krajowym ustawodawstwie. To 

właśnie na te orzeczenia Trybunału powoływała się Komisja Europejska, deklarując potrzebę 

wprowadzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych w celu skuteczniejszego egzekwowania 

przepisów o ochronie danych jako istotnego elementu reformy systemu ochorny danych 

osobowych mającego „zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania przestrzegania praw osób 

fizycznych”120. 

Na powiązanie kwestii ochrony danych w UE z rynkiem wewnętrznym, tzn. na potrzebę 

zapewnienia swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi w 

obrębie rynku wewnętrznego, określając poziom harmonizacji krajowych przepisów o ochronie 

                                                           
116 The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument: Five Years Old, red. S. de Vries, U. Bernitz, 

S. Weatherill, HART, Bloomsbury 2016, s. 279. 
117 Enforcing Privacy: Regulatory, Legal and Technological Approaches, red. D. Wright, P. De Hert, Springer 

2016.  
118 A.K. Soos, ECJ to decide on territorial scope of EU DP Directive, „Privacy Laws & Business” 2015, no. 137, 

s. 1, 5. 
119 Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie C-518/07 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec; 

wyrok TSUE z dnia 16 października 2012 r. w sprawie C-614/10 Komisja przeciwko Republice Austrii; wyrok 

TSUE z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie C-288/12 Komisja przeciwko Węgrom. 
120 Komunikat Komisji Całościowe podejście…. s. 19. 
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danych, który został określony w dyrektywie 95/46/WE, ETS wskazał w wyroku w sprawie C-

101/01, Bodil Lindqvist121. W tym samym wyroku oraz w kilku kojelnych sprawach Trybunał 

uznał z kolei, że przepisy zapisane w obowiązujących instrumentach UE w zakresie ochrony 

danych mają na celu ochronę podstawowych praw osób fizycznych, a w szczególności ich 

prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z Kartą Praw Podstawowych122.  

Rozwinięciem powyższej linii orzeczniczej są wyroki TSUE, które zapadły już po 

traktacie z Lizbony, które dotyczyły gwarancji praw podmiotów danych, wynikających z prawa 

do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Przykładowo w wyrokach w sprawie 

Digital Rights Ireland czy Google Spain Trybunał dokonał wykładni zgodności przepisów 

unijnych z art. 7 i 8 Karty i interpretacji przysługujących osobom fizycznym praw w tym 

zakresie123. 

Konkludując, należy ocenić, że kształtujące się na przestrzeni lat – w tym zwłaszcza od 

czasu reformy unijnej wprowadzonej traktatem lizbońskim – orzecznictwo TSUE dotyczące 

art. 7 i 8 Karty rozwinęło się w wielu wymiarach, stanowiąc osiągnięcia Trybunału 

występującego niejako w roli sądu do spraw praw człowieka w dziedzinie prawa do 

prywatności danych osobowych. Należy jednak podkreślić, że w powyższych stanowiskach 

TSUE wskazane zostały wyzwania i pytania, które pozostały otwarte w wyniku linii 

orzeczniczej przyjętej przez sąd. I właśnie naprzeciw tym problemom miała wyjść 

zaproponowana przez Komisję Europejską reforma i nowe podejście do kwestii ochrony 

danych. 

 

2.2.4. Program sztokholmski 

Analiza strategii UE w obszarze polityki wewnętrznej przyniosła wśród szeregu 

priorytetów zapowiadanych przez Komisję Europejską na 2010 r. działania, które w sposób 

zasadniczy wpływały na kształtowanie się polityki ochrony danych osobowych124. Przykłady 

takich inicjatyw, które nowo powołana Komisja podjęła w pierwszym okresie nowej kadencji 

(2010–2014), były przedmiotem wystąpienia komisarz ds. spraw wewnętrznych (Home Affairs) 

                                                           
121 Wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-101/01, Bodil Lindqvist, ECR [2003], I-1297, 96, 97. 
122 Zob. ibidem oraz Wyrok ETS z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06, Productores de Música de España 

(Promusicae) v Telefónica de España SAU, Zb.Orz. [2008] I-271. Zob. też orzecznictwo ETPC, np. wyrok ETPC 

S. i Marper v Zjednoczonemu Królestwu, z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nr 30562/04 i 30566/044 oraz Wyrok 

ETPC Rotaru v Rumunii, z dnia 4 maja 2000 r., w sprawie nr 28341/95, § 55, ECHR 2000-V. 
123 TSUE, sprawy połączone, C-293/12 i C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources i in. oraz Kärntner Landesregierung i in. [WI], 8 kwietnia 2014 r.; TSUE, sprawa 

C-131/12, Google Spain SL i Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mariowi Costesze 

Gonzálezowi [WI], 13 maja 2014 r. 
124 Commission outlines policy priorities for 2010, 18 lutego 2009 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_277 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_277
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C. Malmstrom125. Wśród najistotniejszych kwestii wymieniała Program sztokholmski, 

działania ukierunkowane na prawa dzieci, imigrantów, mandat unijnej agencji Frontex 

zajmującej się ochroną zewnętrznych granic UE, dalszy rozwój systemów informacyjnych SIS 

II i VIS i inne. Komisja, zapowiadając przedstawienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, 

podkreślała potrzebę współpracy z Radą i Parlamentem Europejskim, jednocześnie 

zaznaczając, że w dalszych pracach będzie wdrażać kierunki wyznaczone w Programie 

sztokholmskim, określając spójną politykę, której cele będą zgodne z unijnymi wartościami i 

zasadami, z poszanowaniem praw podstawowych i ochrony danych osobowych. Warto 

zastanowić się, dlaczego Program sztokholmski – program rozwoju PWBiS przyjęty w 2009 r. 

– miał taki istotny wpływ na ochronę danych osobowych. W literaturze, opisując genezę 

programu, podkreślano – tak np. A. Gruszczak – że „wśród priorytetów politycznych należy 

wymienić działania na rzecz praw obywateli, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 

poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarze Unii, wzmocnienie ochrony danych osobowych, a 

także promowanie integracji społecznej w imię zasady solidarności”126.  

Umiejscownienie problematyki ochrony danych osobowych w tamtym okresie – rok 

2011 – w obszarze PWBiS było również istotne z perspektwy narodowej. Wskazuje się na to 

np. w dokumencie opublikowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), 

omawiającym perspektywy polskiej prezydencji, która przypadała na okres drugiego półrocza 

2011 r.127 Wśród priorytetów sformułowanych przez Komisję Europejską, które należało 

osiągnąć, aby odpowiedzieć na wyzwania, z jakim zmierzyć ma się Unia, jako pierwszy znalazł 

się punkt zatytułowany „Działania na rzecz praw obywateli – Europa praw”, wskazujący 

potrzebę skupienia wysiłków państw członkowskich na zagadnieniu ochrony praw 

podstawowych na terenie UE. W związku z tym, jak pisze M. Nodzykowski, „wiele uwagi w 

nadchodzących latach poświęcone będzie również kwestii ochrony danych osobowych i 

prywatności, w szczególności wdrażaniu nowych technologii w tej dziedzinie, w tym ochrony 

danych osobowych i prywatności”128. Program sztokholmski był wieloletnim, szeroko 

zakrojonym projektem przewidującym około 170 inicjatyw dotyczących podjęcia przez 

Komisję konkretnych działań. Jako pierwszy cel tzw. planu działania wskazywana była 

                                                           
125 Cecilia Malmström, Member of the European Commission responsible for Home Affairs, wystąpienie z 10 

maja 2010 r., LIBE, Parlament Europejski, 

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/_speech_van_eurocommissaris/f=/vifab3g18gk9.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
126 Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum 

Europejskie Natolin, materiały robocze nr 2(16), Warszawa 2010 s. 11. 
127 M. Nodzykowski, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w perspektywie prezydencji, 

„Biuletyn Analiz UKIE” nr 22, Warszawa 2009.  
128 Ibidem, s. 124. 
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poprawa ochrony danych dla obywateli we wszystkich politykach UE i we wszystkich 

stosunkach z partnerami międzynarodowymi129. Komisja ściśle współdziała z innymi organami 

UE w ramach realizacji założeń Programu sztokholmskiego, stwarzając tym samym warunki 

do wyrażenia opinii w ramach konsultacji dotyczących założeń programowych, na co 

szczególnie kładła nacisk Rada130. Niewątpliwe skala działań zaplanowanych na lata 2010–

2014 była przedmiotem pilnej uwagi państw członkowskich, które w obliczu zapowiadanych 

w Programie sztokholmskim inicjatyw były zobowiązane opracować odpowiednie stanowiska 

na poziomie krajowym i przygotować plany legislacyjne realizujące wymogi w zakresie 

dostosowania przepisów krajowych do celów określonych w programie. 

 

2.2.5. Deklaracja V. Reding 

Słowami „Europeans’ Privacy will be big challenge in next decade” 28 stycznia 2010 r. 

V. Reding zapowiedziała planowane rozpoczęcie działań w obszarze ochrony danych 

osobowych, czym miała zrównoważyć traktowane proiorytetowo kwestie bezpieczeństwa z 

równie istotnym obszarem sprawiedliwości. Jak zapowiadała, „w ostatnich latach polityka 

europejska zbyt często koncentrowała się na bezpieczeństwie i zaniedbywała sprawiedliwość. 

Lizbona daje nam możliwość wprowadzenia nowej równowagi w naszych politykach w celu 

wzmocnienia praw i wolności w naszych politykach”131. Nowa wiceprzewodnicząca 

zainicjowała proces mający na celu zreformowanie i modernizację dyrektywy z 1995 r. To 

niezwykle istotny przekaz dla rynku ze strony Komisji, która jednoznacznie ocenia konieczność 

ochrony prywatności obywateli UE w kontekście wszystkich polityk Unii. Dotyczy to również 

egzekwowania prawa i zapobiegania przestępczości oraz stosunków międzynarodowych. 1 

lipca 2010 r. Komisja Europejska utworzyła dyrekcję generalną ds. sprawiedliwości, co 

stanowiło ważny sygnał polityczny z jej strony. Zgodnie z wyjaśnieniami Reding oznaczało to, 

że kwestie dotyczące sprawiedliwości będą równoważone z kwestiami bezpieczeństwa i 

potrzebą zapewnienia ochrony ważnych interesów publicznych132. Wiceprzewodnicząca 

deklarowała, że Komisja, odpowiadając na zarzut formułowany we wcześniejszych latach 

przez przedstawicieli instytucji UE oraz państw członkowskich, chce podjąć działania 

                                                           
129 Agenda/10/14 Top News from the European Commission 19 April to 2 May 2010 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/agenda_10_14 [dostęp: 16.04.2021]. 
130 Notatka prasowa, 23.04.2010, Rada WSiSW, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/pres_10_88 [dostęp: 16.04.2021]. 
131 V. Reding, Fundamental Rights and Citizenship, Next steps for Justice, Fundamental Rights and Citizenship in 

the EU, European Policy Centre Briefing, Brussels, 18 marca 2010 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_10_108 [dostęp: 16.04.2021]. 
132 Wystąpienie VP Reding, EU Citizens’ Rights Conference – The way forward, Brussels, 1 lipca 2010 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_10_353 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/agenda_10_14
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/pres_10_88
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_10_108
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_10_353
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zmierzające do „wypełnienia pojęcia obywatelstwa konkretnymi wynikami”. W ramach 

instrumentów tej polityki Reding wskazała również przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych.  

Komisja mogła podjąć działania, opierając się na prawnej podstawie wprowadzonej po 

reformie traktatowej, pojawiła się bowiem konkretna norma prawna – przepis art. 16 TFUE 

dotyczący opracowania kompleksowych i spójnych ram ochrony danych osobowych. Nowe 

ramy prawne powinny uwzględniać nowe wyzwania związane z erą informacji, takie jak 

globalizacja, rozwój technologii informatycznych, internet, sieci społecznościowe, handel 

elektroniczny, przetwarzanie w chmurze, nadzór wideo, reklama behawioralna, naruszenia 

bezpieczeństwa danych itp. Projektowane działania miały – w przekonaniu Reding – wzmocnić 

zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do systemów danych, doprowadzić do lepszej ochrony 

osób fizycznych, a także do zaufania do nowych usług i produktów, co z kolei miało 

pozytywnie wpłynąć na unijną gospodarkę. W kontekście tych deklaracji ze strony Komisji 

kwestie ochrony danych osobowych nabierają szczególnego znaczenia w obszarze polityki 

zmierzającej do wzmocnienia konkurencyjnosci jednolitego rynku wewnetrznego UE. 

Organizacja międzynarodowa, jaką jest Unia, angażująca wspólne wysiłki państw 

członkowskich na rzecz współpracy w sferze gospodarczej, dąży do stworzenia dla firm 

europejskich warunków konkurencyjności wobec USA czy państw azjatyckich133. Zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony danych osobowych obywateli jako konsumentów, zgodne z 

prawem stosowanie zasad i obowiązków przez firmy działajace na rynku unijnym jest 

ukierunkowane na wspieranie wzrostu gopodarczego poprzez większe zaufanie do 

oferowanych produktów i usług.  

Reding jeszcze jako komisarz odpowiedzając za sprawy społeczeństwa informacyjnego 

we wcześniejszym składzie Komisji Europejskiej podejmowała tematy dotyczące ochrony 

danych osobowych. Z tego względu w nowej roli jako komisarz odpowiedzialna za sprawy 

sprawiedliwości i obywatelstwa, a jednocześnie wiceprzewodnicząca Komisji bardzo aktywnie 

i zdecydowanie podjęła się wytyczania kierunków działań Komisji. Prezentowała to stanowisko 

zarówno wobec Rady, jak i Parlamentu Europejskiego czy też przedsiębiorców. 

Przeanalizowanie archiwum wystąpień publicznych dotyczących przedmiotu ochrony danych 

przynosi szereg wniosków, które pozwalają na dokonanie oceny polityki w zakresie ochrony 

danych. Uwagę zwraca fakt, że Komisja Europejska nie negowała wcześniej przyjetych 

                                                           
133 Strategia Europa 2020 – Europejska Agenda Cyfrowa [w:] Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim: wybrane 

zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, red. H. Tendera-Właszczuk, Fundacja UE w Krakowie, 

Kraków 2012, s. 213. 
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przepisów dyrektywy 95/46/WE, zaś potrzebę reformy tego aktu prawnego uzasadniała 

rozwojem technologii i potrzebą dostosowania prawnie przewidzianych gwarancji do rozwoju 

innowacynych usług. „Przepisy UE służą ochronie danych osobowych wszystkich osób. 

Komisja Europejska udowodniła swoje zaangażowanie w pełne przestrzeganie tych zasad przez 

wszystkie 27 krajów UE. Innowacje są ważne w dzisiejszym społeczeństwie, ale nie powinny 

odbywać się kosztem podstawowego prawa ludzi do prywatności. Teraz musimy zadbać o to, 

by ogólne zasady ochrony danych były zgodne z technologią i tak kompleksowe, jak wymaga 

traktat lizboński” – powiedziała Reding 28 stycznia 2010 r. z okazji Dnia Ochrony Danych134. 

 

2.3. Mechanizmy wzmacniające ochronę danych osobowych zaproponowane przez 

Komisję Europejską 

2.3.1. Główne kierunki zmian zaproponowane przez Komisję Europejską 

W ramach pakietu legislacyjnego, który składał się z projektu ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych oraz towarzyszącej mu dyrektywy policyjnej, na uwagę zasługują 

rozwiązania, które znacząco zmieniały podejście do kwestii przetwarzania danych osobowych 

przyjęte na gruncie wcześniejszych przepisów. Przede wszystkim mimo głosów przeciwnych135 

udało się osiągnąć konsensus w zakresie dalej idącej harmonizacji przepisów poprzez 

zastąpienie dyrektywy rozporządzeniem i przekazanie kompetencji krajowych na rzecz UE, w 

tym również w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach współpracy 

policyjnej i wymiarów sprawiedliwości. W dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej 

oceniających działanie przepisów o ochronie danych osobowych można wskazać powtarzające 

się elementy polityki wobec systemu ochrony danych w UE. W analizowanych stanowiskach 

Komisja niezmiennie deklarowała, że celem jej działań jest osiągnięcie wysokiego standardu 

ochrony danych osobowych, co przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i 

przedsiębiorstwom, a także władzom publicznym. Takie deklaracje towarzyszyły zarówno 

przedstawieniu pierwszego aktu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych, tj. 

dyrektywy 95/46/WE, poszczególnym raportom oceniającym stosowanie przepisów dyrektywy 

czy też komunikatom, a także prezentacji nowych projektów legislacyjnych w tym zakresie w 

2012 r., tzw. data protection package, tzn. wniosków legislacyjnych dotyczących 

rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy.  

                                                           
134 Notatka prasowa, Europeans' Privacy will be big challenge in next decade, says EU Commissioner, 28 stycznia 

2010 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_10_63 [dostęp: 16.04.2021]. 
135 Warto przytoczyć początkowe stanowisko rządu RP w odniesieniu do wniosku legislacyjnego z 25 stycznia 

2012 r., które było przeciwne zmianie formy akty prawnego z dyrektywy na rozporządzenie. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_10_63
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Na przestrzeni lat, które dzieliły pojawienie się powyższych dokumentów, Komisja 

konsekwentnie wskazywała na potrzebę zapewnienia gwarancji dla obywateli w zakresie ich 

prawa do prywatności, ochrony przed nieuprawnioną ingerencją bądź dyskryminacją 

wynikającą z informacji posiadanych na ich temat przez osoby trzecie. Z kolei rozwój 

gospodarki, zwłaszcza cyfrowej, w dużej mierze zależy od zaufania konsumentów do usług 

oferowanych w ramach rynku handlu elektronicznego, gwarantujących bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych. Również w zakresie współpracy administracyjnej na 

terenie Wspólnoty istotne jest, aby działania były prowadzone w sposób niezakłócony z uwagi 

na naruszenie zasad dotyczących transgranicznego przetwarzania danych osobowych. 

Kolejnym argumentem towarzyszącym niezmiennie debacie na temat ochrony danych była 

potrzeba zachowania neutralnego charakteru regulacji prawnych w odniesieniu do dostępnych 

bądź mogących się pojawić w przyszłości urządzeń technicznych i rozwiązań 

technologicznych.  

Rozwiązania przyjęte w RODO przynoszą wiele nowych mechanizmów i instrumentów 

prawnych dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, a oceny ich znaczenia można 

dokonać z różnych perspektyw. Powyższe rozważania przedstawiają punkt widzenia unijnego 

legislatora, czyli Komisji Europejskiej, która będąc odpowiedzialna za kształtowanie polityki, 

podejmowała też działania mające na celu przygotowanie nowych rozwiązań prawnych. Do 

tego rodzaju działań można zaliczyć przede wszystkim finansowanie projektów badawczych i 

prowadzenie konsultacji publicznych z interesariuszami. 

 

2.3.2. Unijne projekty wspierające reformę ochrony danych, czyli działania o charakterze 

praktycznym 

Znaczącą rolę w kształtowaniu się nowych instrumentów oraz w wytyczaniu kierunków, 

którymi podążały późniejsze rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony danych osobowych, 

odgrywały unijne projekty badawcze finansowane z budżetu Komisji Europejskiej. Tytułem 

przykładu można wskazać dwa z licznych projektów realizowanych przez naukowców z 

belgijskiej uczelni VUB (Vrije Univeristat Brussel): PIAF oraz PHAEDRA I i II136. Oba były 

realizowane w okresie prac nad nowym systemem ochrony danych w UE, tj. w latach 2011–

2012 (PIAF) oraz 2013-2017 (PHAEDRA). Przedmiot badań projektów był bardzo aktualny, 

ich realizacja towarzyszyła negocjacjom nowych przepisów o ochronie danych, a wnioski z 

nich płynące stanowiły istotny wkład, m.in. dostarczając wytycznych dotyczących 

                                                           
136 Więcej informacji na temat projektów PIAF i PHAEDRA, ich wyników oraz badań, publikacji i rezultatów: 

https://piafproject.wordpress.com/ oraz https://archiwum.giodo.gov.pl/en/424/765 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://piafproject.wordpress.com/
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przygotowania do stosowania nowych rozwiązań w praktyce. Na to m.in. uwagę zwróciła 

minister E. Bielak-Jomaa, podsumowując realizację jednego z tych projektów137.  

Oba wyżej wymienione projekty przedmiotem badań uczyniły kwestie, które miały 

zostać uregulowane w nowych przepisach, co do których plany przedstawiła Komisja w 2010 

r.138 Proponowany przegląd ram prawnych ochrony danych wskazywał m.in. potrzebę analizy 

wprowadzenia do przepisów obowiązku przeprowadzania przez administratorów danych oceny 

skutków dotyczącej ochrony danych w określonych przypadkach, np. gdy przetwarzane są dane 

szczególnie chronione lub gdy dany rodzaj przetwarzania wiąże się ze szczególnymi 

zagrożeniami. W konsekwencji tego Komisja sfinansowała kwotą 392 912 euro projekt PIAF, 

którego celem było zachęcenie Unii i jej państw członkowskich do przyjęcia postępowej 

polityki oceny wpływu na prywatność jako sposobu zaspokojenia potrzeb i wyzwań 

związanych z prywatnością i przetwarzaniem danych osobowych. 

Prace badawcze realizowane w ramach projektów mierzone były realizacją kolejnych 

etapów zatwierdzanych w formie tzw. rezultatów (deliverables), które prezentowały 

osiągnięcia badawcze, dane źródłowe, rekomendacje itp. Jak wskazywali partnerzy projektu, 

prace badawcze nie miały na celu wypracowania modelowej propozycji treści przepisów na 

potrzeby prac legislacyjnych w UE, ale raczej zapewnienie zainteresowanym podmiotom 

przydatnych zaleceń i rozwiązań uwzględniających doświadczenia wynikające z kompleksowej 

analizy tego instrumentu prawnego, jego prawdopodobnej rentowności i ogólnego wpływu na 

prowadzenie działalności, jaki może wynikać z przeprowadzania oceny wpływu na ochronę 

danych139. 

W przypadku PIAF należy sądzić, że jego finansowanie nie było potrzebne Komisji 

Europejskiej do podjęcia decyzji o wprowadzeniu do projektu RODO obowiązku dla 

administratorów przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 33 

projektowanego rozporządzenia z tego względu, że formalnie projekt przepisów został 

przedstawiony przez Komisję w styczniu 2012 r. a więc jeszcze w trakcie realizowania prac 

badawczych. Sfinansowane prace konsorcjum badawczego wypracowały zalecenia dla Komisji 

Europejskiej i państw członkowskich UE, a także dla organizacji i podmiotów 

przeprowadzających PIA. Przedstawione na konferencji kończącej projekt wnioski służyły jako 

                                                           
137 Research projects “PHAEDRA” on cooperation of data protection authorities came to an end, Brussels–

London–Warsaw–Castellón de la Plana, 9 lutego 2017 r., http://www.phaedra-project.eu/wp-

content/uploads/P2_last-press-release_v3_clean_final.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
138 Komunikat Komisji Europejskiej z 4 listopada 2010 r. 
139 H. Gus, S. Davies, Empirical research of contextual factors affecting the introduction of PIA frameworks in the 

Member States of the European Union, PIAF Deliverable D2, sierpień 2012 r., 

https://piafproject.files.wordpress.com/2018/03/piaf_d2_final.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

http://www.phaedra-project.eu/wp-content/uploads/P2_last-press-release_v3_clean_final.pdf
http://www.phaedra-project.eu/wp-content/uploads/P2_last-press-release_v3_clean_final.pdf
https://piafproject.files.wordpress.com/2018/03/piaf_d2_final.pdf
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wkład do toczącej się dyskusji i chronologicznie wpisywały się w trwającą w okresie 2012–

2016 debatę nad ostatecznym kształtem tego konkretnego nowego obowiązku, jaki 

wprowadziły przepisy RODO. 

Celem drugiego projektu było zbadanie kwestii dotyczących innych aktorów systemu 

ochrony danych – nie administratorów, jak to miało miejsce w przypadku PIAF, ale organów 

ochrony danych. Ponieważ jednym z deklarowanych publicznie przez Komisję Europejską w 

2010 r. elementów wymagających zmiany był system instytucjonalny, a w tym status, 

kompetencje oraz współpraca organów ochrony danych osobowych, to PHAEDRA była 

właśnie poświęcona tej materii140. Realizacja tego projektu, a właściwie jego dwóch kolejnych 

edycji, również chronologicznie przypadła na okres negocjacji przepisów RODO. Prace 

badawcze mające na celu wypracowanie praktycznych mechanizmów wspierania i koordynacji 

współpracy między organami ochrony danych trwały od 2013 do 2017 r. Problemy analizowane 

w ramach prac projektowych dotyczyły współpracy między organami, związane były z 

zakresem właściwości terytorialnej, brakiem odpowiednich procedur, zwłaszcza w tych 

sprawach, które mają wymiar transgraniczny, jako że jednym z deklarowanych wprost przez 

Komisję wyzwań było to, że „organy ochrony danych powinny zacieśnić wzajemną współpracę 

i lepiej koordynować swoje działania”141. 

 

2.3.3. Grupa robocza art. 29 – spojrzenie regulatora na kwestie stosowania przepisów 

dyrektywy 95/46/WE. 

Przedstawione w styczniu 2012 r. projekty pakietu reformującego przepisy o ochronie 

danych osobowych zostały przyjęte z zadowoleniem przez organy ochrony danych zrzeszone 

w Grupie roboczej art. 29. Po dwóch miesiącach od publikacji przez Komisję projektów 

nowych przepisów, w marcu 2012 r., Grupa przedstawiła swoją pierwszą opinię, w której 

przede wszystkim odniosła się pozytywnie do proponowanych zmian mających na celu: 

wzmocnienie pozycji osób, których dotyczą dane, zwiększenie odpowiedzialności 

administratorów oraz wzmocnienie pozycji organów nadzorczych zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i międzynarodowym142. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z unijnym prawem 

organy ochrony danych nie reprezentują stanowisk rządów państw członkowskich, gdyż ta 

                                                           
140 U. Góral, Jak usprawnić działania organów ochrony danych osobowych w egzekwowaniu przestrzegania 

przepisów – rezultaty projektu Unii Europejskiej „PHAEDRA”, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 6, dodatek 

Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych. 
141 Komunikat Komisji Europejskiej z 4 listopada 2010 r., s. 19. 
142 Opinia 1/2012 Grupy roboczej art. 29 z 23 marca 2012 r. o projektach reformy ochrony danych (WP 191), 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520111/4621 [dostęp:16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520111/4621
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kompetencja jest przeznaczona dla Rady, która w przedmiocie dyskusji nad reformą ochrony 

danych prowadziła negocjacje w grupie roboczej DAPIX (ds. wymiany informacji)143. Organy 

ochrony danych są ustanowione w każdym państwie członkowskim UE, lecz ich niezależny 

status organu nadzorczego umiejscawia je w strukturze administracji krajowej jako organ 

niezależny od wpływów i instrukcji władzy wykonawczej144.  

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, zwana dalej Grupą roboczą, powołana została na mocy art. 29 dyrektywy 

95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 

danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym. W skład Grupy roboczej wchodzili 

przedstawiciele organu lub organów nadzorczych państw UE, Europejski Inspektor Ochrony 

Danych (EDPS) oraz Komisja Europejska. Grupa działała do 2018 r., kiedy to została na mocy 

RODO zastąpiona przez Europejską Radę Ochrony Danych145. Grupa miała charakter 

opiniodawczo-doradczy i główne jej działania były skierowane na wydawanie opinii i 

rekomendacji dla administratorów oraz doradzanie i opiniowanie Komisji Europejskiej 

projektów dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

W ocenie Grupy roboczej art. 29 zaletą zaproponowanych przepisów było przede 

wszystkim ograniczenie rzeczywistego rozdrobnienia regulacji oraz wzmocnienie ochrony 

danych w całej Europie, a więc ujednolicenie poziomu gwarancji ochrony danych. Choć w 

swojej opinii Grupa robocza wskazywała na konieczność dalszego ulepszania proponowanych 

przez Komisję przepisów, to jednak pozytywnie oceniła np. włączenie przepisów stanowiących 

zachętę do podejmowania przez administratorów wysiłków na rzecz zapewnienia 

odpowiedniego poziomu ochrony od samego początku (takich jak ocena skutków w zakresie 

ochrony danych, uwzględnianie ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrona 

danych jako opcja domyślna). Kolejnym istotnym rozwiązaniem było wzmocnienie praw osób, 

których dotyczą dane, zwłaszcza poprzez wyjaśnienie pojęcia zgody, wprowadzenie zasady 

ogólnej przejrzystości oraz udoskonalonych mechanizmów ochrony prawnej. Kwestiami, które 

miały zasadniczy wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych, były z kolei 

nowe obowiązki, zwłaszcza w zakresie zgłaszania naruszenia ochrony danych (dotychczas ten 

                                                           
143 Kwestie związane z pracami w ramach Rady nad zmianą przepisów o ochronie danych osobowych omówiono 

w rozdziale 3. 
144 W. Chomiczewski, Prezes Urzędu [w:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. D. Lubasz, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 241. 
145 U. Góral, Europejska Rada Ochrony Danych – proces transformacji Grupy Roboczej Art. 29, „Monitor 

Prawniczy” 2017, nr 20. 
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rodzaj obowiązku był znany w przepisach unijnych dotyczących sektora 

telekomunikacyjnego). Grupa robocza z racji swojej pozycji w systemie instytucjonalnym 

podkreślała koniczność zmiany w odniesieniu do statusu organów nadzorczych, w tym 

zwłaszcza uspójnienia kompetencji organów, tak aby mogły skuteczniej zapewniać i 

egzekwować przestrzeganie przepisów zarówno indywidualnie, jak i we wzajemnej 

współpracy, np. dzięki nowej możliwości nakładania kar finansowych. W ocenie Grupy 

roboczej projekt zmiany przepisów wymagał jednak dalszych prac legislacyjnych, dlatego też 

stanowisko Grupy zawierało szereg kwestii budzących wątpliwości oraz wzywało Radę i 

posłów Parlamentu Europejskiego do dalszych prac nad udoskonaleniem projektów.   

Istotnym elementem dotyczącym kompleksowości systemu ochrony danych w UE było 

przedstawienie przez Komisję dwóch oddzielnych aktów prawnych – rozporządzenia i 

dyrektywy. Jak stwierdziła Grupa robocza: „Komisja ze względu na ograniczenia polityczne 

zdecydowała się przedstawić odrębny wniosek dotyczący dyrektywy mającej zastosowanie w 

obszarze policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”146. Grupa robocza uważała 

za konieczne zbliżenie materialne przepisów dyrektywy do przepisów zawartych w 

rozporządzeniu oraz zagwarantowanie spójności obu tekstów, i również objęcie tymi samymi 

przepisami przetwarzania danych przez instytucje UE, które podlegały odrębnemu reżimowi 

prawnemu147. Korzystając z doświadczenia w zakresie problematyki ochrony danych 

osobowych w dorobku prawnym UE, Grupa robocza zwracała też uwagę na możliwość 

wystąpienia praktycznych trudności związanych z potrzebą rewizji innych instrumentów 

prawnych z uwagi na fakt, że istniejące reżimy ochrony danych w niektórych obowiązujących 

instrumentach oraz organach sięgają dalej niż proponowana dyrektywa i nie powinno się w 

żadnym razie prowadzić do obniżenia wypracowanego standardu ochrony danych. Grupa 

robocza zwracała też uwagę na brak uregulowania kwestii gromadzenia i przekazywania przez 

podmioty prywatne lub organy publiczne niebędące organami ścigania danych faktycznie 

przeznaczonych do celów ochrony porządku publicznego, jak również późniejszego 

wykorzystywania tych danych przez organy ścigania, wskazując na szereg przykładów (tzn. 

PNR, zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych).  

Niepokój ze strony Grupy roboczej budził też zakres kompetencji Komisji do 

przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. Powyższe stanowisko zostało rozwinięte 

                                                           
146 Opinia 1/2012 Grupy roboczej art. 29 (WP 191) … s. 6. 
147 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 

swobodnym przepływie takich danych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32001R0045 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32001R0045
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w kolejnej opinii wydanej przez Grupę w październiku tego samego roku148, w którym mając 

na uwadze dyskusje toczące się nad projektami w Parlamencie Europejskim i w Radzie, Grupa 

uznała za konieczne zabranie głosu i przedstawienie dalszych wytycznych, w szczególności w 

odniesieniu do niektórych kluczowych pojęć w zakresie ochrony danych, a także poprzez 

analizę zapotrzebowania na proponowane akty delegowane i wykonawcze oraz skutków tych 

aktów. Ze strony organów ochrony danych wydanie tych opinii było jedną z form próby 

wpływu na toczące się dyskusje w ramach Parlamentu Europejskiego i Rady. W rzeczywistości 

sposób procedowania w obu tych instytucjach przebiegał bardzo różnorodnie, będąc 

uzależnionym od wpływów przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji społecznych 

(Parlament) czy też od przygotowywanych na szczeblu krajowym instrukcji delegacji 

uczestniczących w pracach grupy roboczej DAPIX (Rada). Dodatkowo, priorytety i tempo prac 

wyznaczały zmieniające się co pół roku państwa przewodniczące Radzie. Uwarunkowaniom, 

przyczynom oraz niuansom prac i negocjacji w tych instytucjach UE będzie poświęcony 

kolejny rozdział pracy. Zdaniem autorki dynamika negocjacji w okresie czterech lat pomiędzy 

przedstawieniem projektu Komisji a zakończeniem trialogu potwierdza, że poszczególne 

elementy zmian w systemie ochrony danych miały zasadnicze znaczenie dla UE149. 

 

2.3.4. Reakcje interesariuszy na nowe przepisy o ochronie danych osobowych 

Przepisy o ochronie danych osobowych były przedmiotem bacznej uwagi podmiotów 

sektora prywatnego. Rozwój gospodarki oraz modeli biznesowych opartych na przetwarzaniu 

danych osobowych, globalizacja usług rynkowych, zniesienie granic geograficznych poprzez 

przeniesienie działalności gospodarczej do internetu spowodowało wzrost przetwarzania 

danych osobowych na niewystępującą do tej pory skalę. Jak już wcześniej wskazywano, 

Komisja Europejska w ramach konsultacji publicznych zachęcała podmioty gospodarcze do 

przedstawienia stanowisk w odniesieniu do regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. 

Zaprezentowane w styczniu 2012 r. przepisy zostały poddane konfrontacji z oczekiwaniami 

przedsiębiorców. Toczące się od początku publiczne debaty dotyczące poszczególnych 

rozwiązań pozwalały z jednej strony poznać stanowiska wszystkich interesariuszy, ale z drugiej 

strony wpływały na kierunki dyskusji, nie pozostawiając jednocześnie pewności co do 

ostatecznego kształtu przyszłych przepisów. Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament 

                                                           
148 Opinia 08/2012 Grupy roboczej art. 29 z 5 października 2012 r. przedstawiająca dalsze uwagi dotyczące 

dyskusji na temat reformy ochrony danych (WP 199), https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520111/4889 

[dostęp:16.04.2021]. 
149 Agreement on Commission’s EU data protection reform will boost Digital Single Market Brussels, 15 grudnia 

2015 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6321 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520111/4889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6321
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pozostawały w otwartym dialogu z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora 

przedsiębiorców. Wszystkie zainteresowane strony były zaangażowane w procesy wpływu na 

tworzenie przepisów150. Analiza przebiegu licznych spotkań i dyskusji, jakie odbyły się w 

omawianym okresie, pokazuje ewolucję toczonego dyskursu, często ulegającego też 

manipulacji i próbom wzajemnych wpływów. Istotny wpływ na taką narrację miały działania 

lobbingowe podejmowane zarówno przez sektor prywatny, jak i organizacje pozarządowe w 

ramach spotkań z przedstawicielami instytucji UE, które były organizowane jeszcze przed 

oficjalnym opublikowaniem projektu rozporządzenia w styczniu 2012 r.151 

Podczas gdy jeszcze w 2011 r. komisarz V. Reding deklarowała potrzebę ochrony praw 

podstawowych niezależnie od okoliczności, parlamentarzysta A. Voss stał na stanowisku, że 

należy zastanowić się, jak szeroki powinien być zakres zastosowania przepisów o ochronie 

danych osobowych152. Taka postawa, wyrażająca swojego rodzaju ostrożność w prawnym 

uregulowaniu gwarancji ochrony danych osobowych, wielokrotnie pojawiała się następnie w 

dyskusjach, w których posłowie reprezentujący różne ugrupowania krytycznie odnosili się do 

zbyt daleko idącej ochrony danych osobowych kosztem obciążeń dla unijnych przedsiębiorców 

i rozwoju gospodarki. 

W literaturze153 zwraca się uwagę na zasadniczy wpływ rozwiązań proponowanych 

przez Komisję Europejską w projekcie nowych przepisów na przedsiębiorców. Mogły one 

wprowadzać zmiany w następujących kwestiach: 

 ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w całej UE, a co za tym idzie – 

usunięcia problemów związanych z niepewnością prawa, 

 uproszczenia procedur administracyjnych dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w więcej niż jednym państwie członkowskim, 

 objęcia przepisami unijnymi również przedsiębiorców spoza UE, 

                                                           
150 Privacy International, A Global Standard for Data Protection Law, 

https://privacyinternational.org/impact/global-standard-data-protection-law [dostęp: 16.04.2021]. 
151 Np. spotkanie przedstawicieli instytucji UE w Brukseli 16 marca 2011 r., Privacy Platform, wystąpienie V. 

Reding „The Review of the EU Data Protection Framework”, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_11_183 [dostęp: 16.04.2021]. 
152 „Mr. Voss and Commissioner Reding seemed to have divergent views on data protection. Where Commissioner 

Reding understands these rights as fundamental principles each human being is granted under all circumstances, 

Voss often questions how far data protection laws should stretch. This was particularly apparent when discussing 

data protection for criminals and anonymity and pseudonymity on the web”. Relacja ze spotkania jest dostępna na 

stronie internetowej EDRI, https://edri.org/our-work/edrigramnumber9-6privacy-platform-way-forward/ [dostęp: 

16.04.2021]. 
153 Ch. Kuner, The European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican Revolution in 

European Data Protection Law, Bloomberg BNA Privacy and Security Law Report, 6 lutego 2012 r., s. 1–15. 

https://privacyinternational.org/impact/global-standard-data-protection-law
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_11_183
https://edri.org/our-work/edrigramnumber9-6privacy-platform-way-forward/
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 zniesienia nadmiernych obowiązków biurokratycznych związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych, 

 wprowadzenia nowych zasad i obowiązków, w tym zasady rozliczalności, zasady data 

protection by design, 

 wzmocnienia roli inspektora ochrony danych jako wsparcia dla firm i podmiotów 

przetwarzających dane, 

 wprowadzenia obowiązku zgłaszania naruszeń danych osobowych, 

 uproszczenia procedur związanych z przekazywaniem danych do państwa trzeciego, 

 wzmocnienia pozycji i roli organów ochrony danych, 

 wprowadzenia kar finansowych za naruszenie przepisów rozporządzenia. 

Dla zobrazowania wielowymiarowości rozwiązań przyjętych na gruncie prawa o 

ochronie danych osobowych warto sięgnąć do opracowania K. Szymielewicz, która dokonując 

przeglądu całego ogólnego rozporządzenia z perspektywy wzmocnienia lub osłabienia praw 

obywateli, których dane są przetwarzane, omówiła zarówno zmiany pozytywne, jak i te, które 

przyczyniają się do obniżenia dotychczasowego standardu ochrony danych osobowych w UE. 

Jednak zwraca uwagę ogólna konkluzja szefowej Panoptykonu sugerująca, że Komisji 

Europejskiej udało się pogodzić ogólnym rozporządzeniem sprzeczne na pierwszy rzut oka 

interesy gospodarcze i społeczne, wprowadzając przepisy wyrażające zarówno interesy 

przedsiębiorców, jak i obywateli. Jak pisze Szymielewicz: „Komisarz Viviane Reding 

najwyraźniej dość skutecznie przekonała pozostałych graczy do swojej filozofii, ponieważ w 

miejsce rewolucji, której obawiali się niektórzy, mamy ewolucję dobrze znanego standardu. 

Instytucje europejskie wypracowały rozsądny kompromis, który na różnych poziomach może 

ucieszyć i biznes, i obywateli. Z jednej strony, rozporządzenie 2016/679 przewiduje kilka 

niezbędnych dostosowań do warunków, w jakich działają globalne przedsiębiorstwa i ich 

klienci (np. zasada one stop shop czy dużo szerszy zakres stosowania europejskich przepisów), 

z drugiej – opiera się na wciąż tych samych, sprawdzonych zasadach. Nawet definicja danych 

osobowych wytrzymała polityczną próbę: kluczowym kryterium pozostało to, czy informacja 

dotyczy możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej osoby”154.  

Zapewne część z tych przepisów przynosiła pozytywne rozwiązania dla wszystkich 

uczestników tego systemu. Przykładowo w związku z tym, że prowadzenie działalności 

gospodarczej coraz częściej wiązało się z działalnością przedsiębiorców w więcej niż jednym 

                                                           
154 K. Szymielewicz, Reforma europejskiego prawa o ochronie danych osobowych z perspektywy praw obywateli 

– więcej czy mniej ochrony? [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, 

X. Konarski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007. 
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państwie, potrzeba ujednolicenia przepisów, tak aby ułatwić podejmowanie działalności w 

ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE poprzez uproszczenie procedur i zmniejszenie 

obciążeń biurokratycznych, była jednym z głównych celów polityki Unii. Dodatkowym celem 

było zastosowanie przepisów prawa UE do przedsiębiorców spoza Unii, co miało w efekcie 

doprowadzić do wyrównania konkurencji między podmiotami/firmami oferującymi swoje 

usługi obywatelom krajów UE. Było to więc rozwiązanie pozytywne dla sektora prywatnego, 

ale jednocześnie przynosiło korzyści obywatelom, którzy mogli łatwiej i szybciej dochodzić 

swoich praw wobec firm ponadnarodowych bez względu na miejsce ich głównej siedziby. Co 

więcej, również krajowe organy ochrony danych mogły uprościć procedury i ujednolicić swoje 

stanowiska, nie narażając tak firm, jak i osób na nierówne traktowanie w ramach jednego 

unijnego systemu ochrony danych osobowych.  

Wartościowe w zakresie analizy projektu RODO jest też stanowisko zainteresowanych 

grup przedsiębiorców reprezentowanych przez różnego rodzaju zrzeszenia, także te zrzeszone 

w Amerykańskiej Izbie Handlowej działającej przy UE155. W stanowisku Izby AmCham EU‘s 

Recommendations on GDPR Implementation zwraca się uwagę na kilka aspektów, które w 

ocenie AmCham mają szczególnie istotne znaczenie dla zapewnienia stosowania RODO156. Do 

tych kwestii należą: mechanizm one-stop shop, ocena skutków dla ochrony danych, zgłaszanie 

naruszeń ochrony danych, mechanizm certyfikacji oraz kodeksy postępowania, prawo do 

przenoszenia danych, sankcje za naruszenie przepisów oraz obowiązek wyznaczania inspektora 

ochrony danych. Powyższe elementy nowych przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych okazały się na tyle istotne dla amerykańskich przedsiębiorców, że konsekwentnie 

ponawiano ich prezentowanie przez Amerykańską Izbę Handlową wobec unijnych 

decydentów157. 

  

                                                           
155 Więcej informacji na temat American Chamber of Commerce to the European Union: www.amcham.eu. 
156 AmChamEu Position Paper z 10 stycznia 2017 r. 
157 Recommendations to the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, 

https://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/amchameu-presidency-recommendations-

bulgaria.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/amchameu-presidency-recommendations-bulgaria.pdf
https://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/amchameu-presidency-recommendations-bulgaria.pdf
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Rozdział 3 

Polityka harmonizacji przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich UE 

 

3.1. Stanowiska państw członkowskich w trakcie prac nad projektem reformy ochrony 

danych osobowych w UE 

Prace nad RODO były jednym z priorytetów kolejnych prezydencji w Radzie UE. Już 

w 2011 r., czyli jeszcze przed pojawieniem się oficjalnego wniosku dotyczącego ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, węgierska prezydencja w UE skupiła się na kwestiach 

związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w obszarze wymiaru wewnętrznego i 

sprawiedliwości. Jak podkreślał ówczesny wicepremier Węgier: „Ramy ochrony danych w Unii 

Europejskiej zostaną kompleksowo odnowione. Proces globalizacji, pojawienie się nowych 

technologii, a także wejście w życie Traktat z Lizbony wymaga dokonania przeglądu ram 

prawnych”158. W literaturze zwraca się uwagę, że regulacje unijne są emanacją najgłębszej 

ingerencji prawodawcy unijnego w krajowe systemy prawne państw członkowskich159. 

Rozporządzenia są instrumentami ujednolicenia prawodawstwa w całej UE. Oznacza to, że 

zabronione jest zmienianie ich przepisów przez jakiekolwiek ustawodawstwo krajowe lub 

przyjmowanie jakichkolwiek przepisów krajowych, które byłyby sprzeczne z przepisami Unii. 

Komisja Europejska celowo wybrała formę prawną regulacji, stwierdzając, że „rozporządzenie 

jest uważane za najwłaściwszy instrument prawny do określenia ram ochrony danych 

osobowych w Unii. Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia zgodnie z art. 288 TFUE 

zmniejszy rozdrobnienie prawa i zapewni większą zgodność z prawem, pewność poprzez 

wprowadzenie zharmonizowanego zestawu podstawowych zasad, poprawę ochrony praw 

podstawowych osób i przyczynienie się do funkcjonowania rynku wewnętrznego”160.  

W tym rozdziale autorka skupiła uwagę na analizie podejścia państw członkowskich do 

reformy ochrony danych i zaznaczających się prób wpływu na ostateczną treść przepisów. 

Badaniu zostało poddane przede wszystkim działanie organów przygotowawczych Rady UE, 

w których toczyły się prace nad projektem rozporządzenia, w tym zwłaszcza Rady ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), a na poziomie roboczym – w ramach 

                                                           
158 International Data Protection Conference 2011, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520056/4619 [dostęp: 

16.04.2021], s. 4. 
159 S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. 

Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 200. 
160 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 25 stycznia 2012 r., COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD), p. 5, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=LT [dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520056/4619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=LT
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Grupy Roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) i grupy 

Przyjaciół Prezydencji ds. ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 249 TWE powierza się 

procedurę stanowienia aktów prawa wspólnotowego Parlamentowi, Radzie oraz Komisji, 

tworzącym tzw. trójkąt decyzyjny161. Przebieg prac nad pakietem o ochronie danych 

osobowych został wyznaczony decyzją o przyjęciu wniosku w sprawie rozporządzenia w 

ramach zwykłej procedury ustawodawczej, zaś jako postawę prawną wniosku w sprawie 

rozporządzenia wskazano art. 16 TFUE. Specyfika procesu decyzyjnego w UE przesądzała, że 

projekt rozporządzenia reformującego unijne przepisy o ochronie danych osobowych przyjęty 

przez Radę WSiSW podlegał dalszym negocjacjom prowadzonym przez Radę z Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską (tzw. trialog)162. W okresie poprzedzającym uzgodnienie 

tekstu przez Radę WSiSW przepisy projektu były dyskutowane na forum tej instytucji przez 

przedstawicieli państw członkowskich. Dyskusje te przyniosły szereg ciekawych wniosków i 

dostarczyły wielu informacji na temat podejścia unijnych rządów do polityki ochrony danych. 

Zakończenie negocjacji w trialogu oraz przyjęcie RODO było więc również efektem wpływu 

wszystkich państw UE, które choć implementowały przepisy wcześniej obowiązującej 

dyrektywy o ochronie danych, to kierowane krajowymi doświadczeniami i uwarunkowaniami, 

wywierały wpływ na negocjowane przepisy. Zwraca uwagę też fakt, że rozbieżność we 

wdrażaniu przepisów dyrektywy wystąpiła pomimo zgodności z minimalnymi wymogami 

określonymi w dyrektywie. Z pewnością miały na to wpływ różnice w krajowych porządkach 

prawnych regulujących wewnętrzny system instytucjonalny i procedury, np. w zakresie 

wydawania aktów wdrażających na poziomie krajowym163. Jak skuteczny był wpływ 

                                                           
161 M. Witkowska, Zasady funkcjonowania UE, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008 r., 

s. 172.  
162 Procedura współdecyzji jest procedurą ustawodawczą ustanowioną w traktacie z Maastricht, na mocy której 

Rada i Parlament Europejski przyjmują akty ustawodawcze. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei 

zmodyfikowały procedurę i poszerzyły zakres jej stosowania. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych 

traktatem z Lizbony jest rozszerzenie procedury współdecyzji na ponad 80 obszarów politycznych, co czyni z niej 

główną metodę podejmowania decyzji przez UE, znaną jako „zwykła procedura ustawodawcza” (art. 289 TFUE). 

Zwykła procedura ustawodawcza jest opisana w art. 294 TFUE i ma ona następujący przebieg. Pierwsze czytanie: 

Komisja przedkłada wnioski ustawodawcze Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Instytucje te przeprowadzają 

pierwsze czytanie – co nie jest ograniczone czasowo – i jeśli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu w pierwszym 

czytaniu, akt ustawodawczy zostaje przyjęty. Drugie czytanie: jeśli Rada odrzuca stanowisko Parlamentu, 

przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu i przedkłada je Parlamentowi do drugiego czytania. Jeśli 

Parlament zatwierdzi to stanowisko, akt ustawodawczy zostaje przyjęty. W przypadku odrzucenia tego stanowiska 

prace nad dossier mogą zostać wznowione jedynie na podstawie nowego wniosku Komisji. Jeśli Parlament zgłasza 

poprawki do stanowiska Rady, przeprowadza ona drugie czytanie. Jeśli wszystkie poprawki zostają zatwierdzone 

– akt zostaje przyjęty; jeśli zostają odrzucone – zwołany zostaje komitet pojednawczy. Procedura pojednawcza: 

przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji mają 6 tygodni na osiągnięcie porozumienia i zatwierdzenie 

wspólnego tekstu. Szczegółowe wyjaśnienie procedury zawarto w Przewodniku po zwykłej procedurze 

ustawodawczej, https://www.consilium.europa.eu/media/29862/qc0415816pln.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
163 W.G. Voss, Preparing for the Proposed EU General Data Protection Regulation: With or without Amendments, 

Business Law Today, listopad 2012 r. 

https://www.consilium.europa.eu/media/29862/qc0415816pln.pdf
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poszczególnych rządów reprezentujących narodowe interesy i jak się kształtował stopień 

zaangażowania poszczególnych państw w prace nad przepisami, wykazać mają dalsze 

dociekania. 

Współczesna rzeczywistość oferująca możliwość czerpania korzyści z Big Data miała 

bezpośredni wpływ na strategie europejskich stolic, które w różnym stopniu uwzględniały 

projekty opierające się na analizie danych w celu poprawy wzrostu gospodarczego i dobrobytu 

publicznego. Z tego też względu, jak zwracali uwagę niektórzy autorzy, istotnego znaczenia 

nabierają kwestie ochrony danych osobowych w kontekście przyszłych polityk publicznych 

opierających się na możliwości wykorzystania wiedzy wynikającej z Big Data, tym samym 

wskazując, jak wiele pracy Rada musi jeszcze wykonać164. Istotnym elementem analizy jest też 

określenie kierunków polityki prowadzonej przez kolejno obejmujące przewodnictwo w 

pracach Rady UE państwa członkowskie oraz oceny ich wpływu na przebieg prac nad 

projektowanymi przepisami165.  

 

3.1.1. Droga do politycznego porozumienia w sprawie RODO 

Kiedy finalnie w grudniu 2015 r. doszło do porozumienia między Parlamentem 

Europejskim a Radą w sprawie tekstu RODO, Komisja Europejska podkreśliła, że zgoda co do 

zakończenia prac legislacyjnych nad nowymi przepisami o ochronie danych osobowych to 

istotny krok ku rozwojowi jednolitego rynku cyfrowego. A. Ansip, wiceprzewodniczący 

Komisji Europejskiej, mówiąc, że „cyfrowa przyszłość Europy musi być zbudowana na 

zaufaniu”, dał wyraźny sygnał polityczny, że nowe przepisy o ochronie danych są traktowane 

jako warunek gwarantujący zaufanie do usług cyfrowych oferowanych na europejskim rynku, 

a tym samym jako regulacja odgrywająca zasadnicze znaczenie na rynku europejskim166.  

Prace przygotowawcze w Radzie UE obejmowały wielokrotne przekazywanie projektu 

rozporządzenia między poziomami grupy roboczej, COREPER i Rady WSISW, zmierzając do 

przyjęcia tekstu, co określa się w literaturze jako uzgodnienie polityczne (political agreement), 

                                                           
164 M. Vestoso, The GDPR beyond Privacy: Data-Driven Challenges for Social Scientists, Legislators and Policy-

Makers, „Future Internet” 2018; W.G. Voss, European Union Data Privacy Law Developments, „The Business 

Lawyer” 2014, vol. 70. 
165 System rotacyjnej prezydencji, zgodnie z którym co pół roku kolejne państwo członkowskie przejmuje 

przewodniczenie pracom w Radzie, został wprowadzony w 2009 r. na mocy traktatu z Lizbony. W okresie od 

stycznia 2012 r. do kwietnia 2016 r. przewodnictwo pełniły kolejno następujące kraje: Dania, Cypr, Irlandia, 

Litwa, Grecja, Włochy, Łotwa, Luksemburg i Holandia. 
166 Agreement on Commission's EU data protection reform will boost Digital Single Market Brussels, 15 grudnia 

2015 r., https://www.neweurope.eu/wires/agreement-on-commissions-eu-data-protection-reform-will-boost-

digital-single-market/ [dostęp: 16.04.2021]. 

https://sciprofiles.com/profile/419322
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które zakreśla ogólne ramy wspólnego stanowiska (common position)167. Idea harmonizacji 

przepisów o ochronie danych spotkała się z krytyką ze strony niektórych państw 

członkowskich. Generalnie, przy dużym uogólnieniu, państwa członkowskie można było 

podzielić na zwolenników i przeciwników projektowanego rozporządzenia, przy czym wśród 

tych ostatnich prezentowano albo tzw. stanowisko niepewne lub wstrzymujące się od 

popierania konkretnych rozwiązań albo jednoznacznie negatywne.  

Na przebieg dyskusji o przepisach o ochronie danych osobowych miała też wpływ 

kompozycja i skład grupy roboczej DAPIX, w ramach której toczyły się dyskusje dotyczące 

poszczególnych artykułów. Co do zasady posiedzenia Rady UE odbywają się w różnych 

konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany, a więc w zależności 

od tematyki posiedzeń poszczególne kraje członkowskie wysyłają na nie ministra 

odpowiedzialnego za dany obszar polityki. Mimo że Rada UE jest jednym ciałem, to ze 

względu na organizację prac zbiera się – zależnie od omawianej problematyki – w różnych 

formacjach. Grono obecnych stanowią wtedy ministrowie z poszczególnych państw 

członkowskich i europejscy komisarze odpowiedzialni za omawianą dziedzinę. Od 1 grudnia 

2009 r., kiedy wszedł w życie traktat z Lizbony, formacji Rady jest dziesięć. Niezależnie od 

tego Rada pozostaje pojedynczą instytucją, a decyzja podjęta przez jedną ze wspomnianych 

dziesięciu grup jest decyzją całej Rady. Nad decyzjami, które przyjmuje Rada, pracuje 

wcześniej ponad 150 grup roboczych i komitetów złożonych z delegatów państw 

członkowskich. Rozstrzygają oni kwestie techniczne i przedkładają wyniki Komitetowi Stałych 

Przedstawicieli (COREPER-owi) złożonemu z przedstawicieli państw członkowskich przy UE. 

Komitet ten dba o spójność prac i rozwiązuje kwestie techniczno-polityczne, zanim dany akt 

trafi na forum Rady. Do zadań Rady WSiSW należy przyjmowanie przepisów, które gwarantują 

prawa podstawowe oraz zapewniają swobodne przemieszczanie się w obrębie UE i oferują 

obywatelom wysoki poziom ochrony. Rada odpowiada również za politykę azylową i 

imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz 

zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami 

związanymi ze strefą Schengen – europejskim obszarem bez granic. W literaturze zwraca się 

uwagę na rosnącą rolę Rady WSiSW w obszarze stanowienia prawa i realizacji polityki 

unijnej168. W przypadku posiedzeń Rady WSiSW jej grono tworzą w głównej mierze 

                                                           
167 Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, red. T. Husak, F. Jasiński, KSAP, Warszawa 2010, 

s. 27. 
168 A. Maricut, With and without supranationalisation: the post-Lisbon roles of the European Council and the 

Council in justice and home affairs governance, „Journal of European Integration” 2016, vol. 38. 
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ministrowie odpowiedzialni za resorty sprawiedliwości i spraw wewnętrznych administracji 

rządowych. 

W omawianym przypadku udział w pracach nad projektem na poziomie roboczym 

DAPIX brali przedstawiciele wyżej wymienionych resortów. Prace nad RODO w DAPIX 

toczyły się przez 4 lata, a na tym tle jawi się dość oryginalnie specyfika kompozycji polskiej 

delegacji. W odróżnieniu od przeważającej większości reprezentantów resortów 

sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych, polski rząd reprezentowali przedstawiciele resortu 

odpowiadającego za prowadzenie prac nad rozporządzeniem, a mianowicie Ministerstwa 

Cyfryzacji i Administracji. W efekcie z ramienia polskiego rządu w pracach nad reformą 

ochrony danych osobowych uczestniczyli urzędnicy nowo powołanego resortu, utworzonego 

po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach parlamentarnych w 2011 r. Oddaje to 

jednak dobrze ogólny obraz prac, w których o kształcie przyszłych rozwiązań decydowali 

urzędnicy, a niekoniecznie praktycy. Z tego też względu wiele państw w trakcie prac 

decydowało się na współpracę merytoryczną z krajowymi organami ochrony danych, co miało 

też miejsce w przypadku Polski.  

 

3.1.2. Aktywność przedstawicieli rządów i organów ochrony danych w pracach DAPIX 

W odniesieniu do specyfiki prac legislacyjnych w grupie roboczje należy mieć na 

uwadze kilka istotnych uwarunkowań. Przede wszystkim stanowiska poszczególnych państw 

prezentowane na posiedzeniach były akceptowane w bardziej lub mniej formalny sposób przez 

kierownictwo zaangażowanych resortów. Rola ekspertów z organów ochrony danych 

sprowadzała się do doradzania i opiniowania, ale nie miały one decydującego wpływu na 

prezentowane przez kraje stanowiska. Wynikało to również z faktu, że na poziomie krajowym 

niejednokrotnie istniały różnego rodzaju napięcia pomiędzy administracją rządową a krajowym 

organem ochrony danych169. Jednak wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwalają autorce 

na postawienie tezy, że pozycje negocjacyjne prezentowane na posiedzeniach Rady WSiSW 

mimo formalnych ustaleń i akceptowanych na najwyższym kierowniczym poziomie instrukcji 

nie do końca poruszały najwrażliwsze z punktu widzenia ochrony danych osobowych kwestie. 

Nie jest do końca pewne, na ile wynikało to z przyczyn praktycznych, a na ile było 

uwarunkowane względami czysto praktycznymi. Zwykle dwudniowe posiedzenia Rady, które 

odbywały się w Brukseli, były poświęcone zagadnieniom o różnym charakterze, było więc 

oczywiste, że w ramach obszaru polityki wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

                                                           
169 O takich sytuacjach wspominał np. były GIODO W. Wiewiórowski w artykule PRISM in the eyes of the Polish 

data protection authority opublikowanym w DataGuidance. 
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polskie interesy są reprezentowane przez szefa resortu sprawiedliwości bądź wspierająco przez 

ministra właściwego ds. wewnętrznych170. Powstaje więc w tym przypadku wątpliwość, na ile 

na stanowisko kraju, w tym przypadku Polski, miała wpływ reprezentacja interesów przez 

przedstawicieli resortu niezajmującego się bezpośrednio dyskutowaną problematyką (w 

omawianym przypadku Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce nigdy nie było właściwe i nie 

odpowiadało za sprawy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o działach 

administracji rządowej171), a na ile decydujące było stanowisko określone w formalnej 

instrukcji. Z praktyki wiadomo, jak duże znaczenie w pracach unijnych instytucji mają 

nieformalne i kuluarowe uzgodnienia. Wiele decyzji zapada tuż przed wejściem na salę 

posiedzeń, tak więc znajomość tematyki, merytoryczne przygotowanie i określenie 

politycznych celów w zakresie negocjowanych przyszłych rozwiązań zdaje się mieć kluczowe 

znaczenie.  

Jednym z argumentów, jakie przemawiają za takim modelem prac w Radzie, może być 

nadanie szerszego kontekstu dyskusjom prowadzonym w tak, zdawałoby się, specyficznym 

temacie, jakim jest ochrona danych osobowych. Z pewnością zaangażowanie w tworzenie 

przepisów o ochronie danych osobowych osób niezajmujących się tym obszarem administracji 

na co dzień poszerzało zakres świadomości po stronie krajowych legislatorów w odniesieniu 

do implikacji, jakie przepisy RODO będą mieć dla innych gałęzi prawa. Na uwagę zasługuje 

też fakt, że wiele delegacji narodowych przedstawiało poglądy podające w wątpliwość szereg 

kluczowych z perspektywy ochrony danych rozwiązań funkcjonujących od dłuższego czasu, 

co było również dowodem na zróżnicowany poziom wdrożenia dyrektywy z 1995 r. i było 

szczególnie widoczne w dyskusjach toczonych w ramach DAPIX.  

Mając świadomość, że dyrektywa pozostawiała margines swobody dla państw 

członkowskich w przyjmowaniu krajowych regulacji, w trakcie prac widoczne stawało się, że 

ujednolicenie zasad w zakresie ochrony danych osobowych w UE jest nieodzowne. Jak wynika 

jednak z ujawnionego dokumentu, szereg delegacji narodowych podawało w wątpliwość nawet 

wiele kluczowych pojęć w zakresie ochrony danych, które funkcjonowały już przecież od 

dłuższego czasu i miały – jak się zdawało – ugruntowaną pozycję w systemie prawa. 

                                                           
170 Na forum Rady WSiSW zbierają się ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych ze wszystkich państw 

członkowskich UE. Zasadniczo ministrowie sprawiedliwości zajmują się współpracą sądową w sprawach zarówno 

cywilnych, jak i karnych, a także prawami podstawowymi. Ministrowie spraw wewnętrznych odpowiadają 

natomiast m.in. za migrację, zarządzanie granicami i współpracę policyjną. W różnych państwach członkowskich 

podział obowiązków między ministrami może być jednak inny. Rada WSiSW jest też odpowiedzialna za ochronę 

ludności https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/jha/ [dostęp: 16.04.2021]. 
171 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 141, poz. 943), 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971410943/U/D19970943Lj.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/jha/
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Szczególnie wyraźna w takich przypadkach była rola Grupy roboczej art. 29172 oraz 

Europejskiego Inspektora Ochrony Danych173, gdyż obie te instytucje w latach 2012–2015 

wydały szereg opinii i stanowisk do projektowanych przepisów, a także przedstawiały 

konkretne propozycje sformułowań i zapisów poszczególnych artykułów projektu.  

Warto zaznaczyć, że jeśli niektóre elementy określone w stanowisku Rady UE budziły 

wątpliwości ze strony organów ochrony danych, to nie wahały się one publicznie prezentować 

swoich uwag odnośnie do proponowanych przez Radę zmian w projekcie przepisów. Dotyczyły 

one przykładowo mechanizmów zapewniających państwom członkowskim możliwość 

wprowadzenia bardziej szczegółowych przepisów w celu dostosowania stosowania 

rozporządzenia do krajowej specyfiki. Takie rozwiązanie było oceniane jako zapewnienie 

państwom członkowskim możliwości określenia i dostosowania postanowień rozporządzenia 

w zależności od tzw. potrzeb lokalnego dostosowania, ale nie powinno ryzykować obniżeniem 

poziomu ochrony przewidzianego przez rozporządzenie, a tym samym przeczyć celom 

reformy, jakimi były ujednolicenie i harmonizacja przepisów. 

 

3.2. Wkład polskiej delegacji w negocjacje przepisów na forum Rady UE 

3.2.1. Przygotowanie reformy ochrony danych w okresie polskiej prezydencji 

Polski rząd oraz parlament, wspierany przez organ ochrony danych (GIODO), wykazał 

duże zaangażowanie, włączając się aktywnie w dyskusję nad przyszłymi ramami ochrony 

danych w UE już na etapie przygotowań do objęcia przewodnictwa w Unii (druga połowa 2011 

r.). Zwykle państwa unijne wykorzystują ten szczególny okres na promocję kraju na forum UE, 

podejmując się wiodącej roli w wybranych tematach, zwłaszcza tych, które mają duże 

znaczenie z perspektywy polityki krajowej. Zapowiadana przez Komisję Europejską reforma 

                                                           
172 Opinie i stanowiska Grupy roboczej art. 29 dotyczące dyskusji nad pakietem legislacyjnym w sprawie reformy 

ochrony danych osobowych w UE są dostępne na archiwalnej stronie internetowej GIODO: 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520145 [dostęp: 16.04.2021]. 
173 7 marca 2012 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał opinię zawierającą szczegółowy 

komentarz do obydwu wniosków ustawodawczych. W swojej opinii nakreśla on w sposób skrótowy kontekst 

wniosków oraz przedstawia ich ogólną ocenę. Z uznaniem przyjmuje proponowane rozporządzenie jako wielki 

krok naprzód w obszarze ochrony danych w Europie. Zaproponowane przepisy wzmocnią prawa osób fizycznych 

i zwiększą odpowiedzialność administratorów danych za sposób postępowania z danymi osobowymi. Ponadto 

skutecznie wzmacnia się rolę i zakres uprawnień krajowych organów nadzorczych (działających samodzielnie i 

wspólnie). Ze szczególnym zadowoleniem EIOD przyjmuje fakt, iż rozporządzenie zostało zaproponowane jako 

instrument określający ogólne przepisy dotyczące ochrony danych. Proponowane rozporządzenie byłoby 

stosowane w państwach członkowskich bezpośrednio i eliminowałoby wiele zawiłości i niekonsekwencji 

wynikających ze zróżnicowania obowiązujących obecnie przepisów wykonawczych państw członkowskich. 

Streszczenie opinii EIOD z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie pakietu dotyczącego reform w zakresie ochrony danych 

w języku polskim jest dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XX0630(01)&from=LV. Pełny tekst opinii w jęz. angielskim, 

francuskim i niemieckim dostępny jest na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu [dostęp:16.04.2021]. 

http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/o1.pdf
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XX0630(01)&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XX0630(01)&from=LV
http://www.edps.europa.eu/
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unijnej legislacji w zakresie danych osobowych nie stanowiła może głównego priorytetu dla 

polskiego rządu, nie przeszkadzało mu to jednak podjąć szereg działań zmierzających to 

włączenia tego zagadnienia do planu prac polskiej prezydencji. Służyło temu z pewnością 

zaangażowanie się we wspólny projekt z rządem węgierskim, który miał na celu 

zorganizowanie w ramach kolejno następujących po sobie prezydencji obu państw w Radzie 

UE cyklu międzyrządowych konferencji poświęconych tematyce ochrony danych174. Choć w 

tym okresie trwały już intensywne prace nad projektem RODO, polski rząd nie doczekał się w 

trakcie sprawowania prezydencji przedstawienia przez Komisję projektu RODO. Rada UE 

przyjęła 24 lutego 2011 r. konkluzje, w których wyraziła ogólne poparcie dla zamiaru 

zreformowania przez Komisję ram ochrony danych oraz zgodziła się na wiele elementów 

składających się na podejście Komisji175. 

 

3.2.2. Działania administracji publicznej w okresie rozpoczęcia prac nad wnioskiem 

dotyczącym rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 

Z uwagi na kompleksowość negocjowanej reformy ochrony danych również polski rząd 

prowadził szerokie konsultacje z udziałem zainteresowanych stron. Trwającym miesiącami 

intensywnym pracom prowadzonym nad projektem RODO w gronie ministrów państw 

członkowskich w ramach Rady WSiSW towarzyszyły dyskusje o zmianach, jakie powinny być 

wprowadzone do tekstu rozporządzenia na gruncie krajowym. Jak już wcześniej wspomniano, 

zasadniczo w posiedzeniach tej Rady ze strony rządu polskiego uczestniczyli minister 

sprawiedliwości i minister spraw wewnętrznych, jednak resortem wiodącym w odniesieniu do 

projektu rozporządzenia o ochronie danych było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

Stanowisko negocjacyjne Polski na kolejne posiedzenia Rady oraz DAPIX było 

przygotowywane przez resort wiodący – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – na 

podstawie wkładów własnych oraz wkładów opracowywanych przez resorty współpracujące. 

W tej grupie znajdowały się następujące resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, 

                                                           
174 Więcej informacji na temat projektu realizowanego z Programu Komisji Europejskiej Prawa Podstawowe i 

Obywatelstwo, który zakładał zorganizowanie w 2011 r. cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych 

tematyce ochrony danych osobowych, jest dostępnych na archiwalnej stronie internetowej GIODO. Partnerami 

Projektu byli: GIODO, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, węgierskie Ministerstwo 

Sprawiedliwości i Administracji Publicznej, węgierski organ ochrony danych, Rada Europy, Europejska 

Akademia Prawa oraz hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520101/4175; https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520101/4242 [dostęp: 

16.04.2021]. 
175 Council conclusions on the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 

– A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, Brussels, 24–25 lutego 2011 r. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520101/4175
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520101/4242


83 
 

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Procedura przygotowywania instrukcji na posiedzenia Rady może prowadzić do 

rozwodnienia priorytetów czy spowolnienia prac, gdyż szeroki udział przedstawicieli różnych 

instytucji wpływa na ostateczne stanowisko rządu. Niejednokrotnie w trakcie posiedzeń grup 

roboczych delegacje powoływały się na stanowiska krajowe, a w przypadku braku 

wcześniejszych instrukcji nie były w stanie szybko podjąć decyzji negocjacyjnych, z uwagi na 

potrzebę uzyskania zgody „stolicy”. Wśród osób zajmujących się zawodowo tym obszarem 

polityki unijnej tego rodzaju postawy negocjacyjne rządów krajowych nie są odbierane 

pozytywnie z perspektywy instytucji UE176. Z drugiej jednak strony przykład działań 

podejmowanych przez polski rząd pokazuje również skalę analogicznych działań 

podejmowanych przez państwa członkowskie, które przygotowywały swoje stanowiska na 

posiedzenia grup roboczych. Kalendarz działań DAPIX w okresie prac nad RODO był 

szczególnie intensywny, co wiązało się ze stosunkowo krótkim czasem na konsultacje i 

przygotowanie stanowisk na poziomie krajowym. Przeprowadzone w marcu 2012 r. przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacje publiczne miały na celu przeanalizowanie 

założeń reformy ochrony danych osobowych w kontekście zidentyfikowania potrzeby 

ustanowienia bardziej całościowej i spójnej polityki w zakresie podstawowego prawa do 

ochrony danych osobowych. Rząd polski chciał w ten sposób wypracować stanowisko w 

odniesieniu do zaproponowanej przez Komisję Europejską idei harmonizacji obowiązujących 

w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych. Badano też, 

czy zaproponowane w ramach tej reformy rozwiązania spełniają oczekiwania w zakresie 

ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego, czy istnieją aspekty ochrony danych i 

tworzenia rynku wewnętrznego, które w niedostatecznym stopniu lub w ogóle nie zostały 

poruszone w ramach projektu rozporządzenia i jakie są punkty krytyczne proponowanych 

rozwiązań. Poza Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji także Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych prowadził cykl spotkań, których przedmiotem była szczegółowa dyskusja 

nad projektowanymi zmianami i ich wpływem na przyszłość ochrony danych osobowych. 

Szerokie konsultacje z przedstawicielami sektora bankowego, ubezpieczeniowego, organizacji 

handlowych, sektorem IT i telekomunikacji, marketingu, ale też samorządami prawniczymi 

pozwoliły polskiemu rządowi na wypracowanie krytycznej oceny zaproponowanych rozwiązań 

bądź dotychczasowej praktyki oraz przeanalizowanie możliwych kontrpropozycji rozwiązań.  

                                                           
176 Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa… , s. 57. 
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Oceniając pozycję Polski na tle prac toczonych w DAPIX w odniesieniu do projektu 

rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, daje się zauważyć element tzw. podwójnej 

tożsamości, o której wspomina się w literaturze177. W pracach prowadzonych przez resort 

administracji i cyfryzacji na poziomie krajowym widać wyraźnie dostosowanie dyskusji w 

ramach konsultacji do zagadnień będących przedmiotem prac w Radzie. Oznacza to, że uwagi 

i stanowiska zgłaszane przez krajowych interesariuszy były wykorzystywane przez rząd do 

tworzenia stanowisk negocjacyjnych na potrzeby posiedzeń grupy roboczej. Przedstawiciele 

delegacji polskiej, świadomi specyfiki procesu decyzyjnego, w którym brak kompromisu może 

prowadzić do paraliżu politycznego, przedstawiali swoje stanowiska w oparciu o instrukcje, 

które były szeroko konsultowane w ramach rządu oraz z udziałem przedstawicieli organu 

ochrony danych, ale także uwzględniały uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji. K. Giemza 

wyjaśnia mechanizm „podwójnej tożsamości” za pomocą teorii principal-agent, ,,która zakłada 

delegowanie uprawnień na rzecz wykonawcy, budząc w nim poczucie niezależnych 

preferencji”178. W istocie w opinii autora prace DAPIX nad przepisami o ochronie danych 

wykształciły silny zespół ekspercki, który prezentując interesy narodowe, reprezentował 

jednocześnie wymiar ponadnarodowy omawianego portfolio. W założenia tej teorii wpisywał 

się też faktyczny obraz prowadzenia przez polski rząd prac na przepisami o ochronie danych 

osobowych, gdzie główny ciężar spoczywał na ekspertach z resortu administracji wspieranych 

przez inne instytucje, zaś udział w posiedzeniach Rady, czyli najwyższego szczebla 

decyzyjnego, brał minister sprawiedliwości.  

 

3.2.3. Problemy związane z projektem nowych ram prawnych z perspektywy polskich 

parlamentarzystów 

Polityczny klimat prac nad przepisami mającymi na nowo określić zasady ochrony 

danych osobowych nie był sprzyjający, zwłaszcza że główne grupy polityczne prezentowały 

swoje podejście w oparciu o retorykę ochrony danych osobowych unijnych obywateli jako 

zagrożenie wolności praw podstawowych przez bezprawną inwigilację obcych 

(amerykańskich) firm i władz. Istotne znaczenie miał też stosunkowo niewielki poziom wiedzy 

po stronie przedsiębiorców na temat obowiązujących przepisów. Jak wykazano w badaniach 

przeprowadzonych w 2017 r. przez Kantar, w Polsce 69% ankietowanych nie było świadomych 

                                                           
177 K. Giemza, Rada [w:] Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, red. 

K. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel, UW–IE, Warszawa 2015, s. 98. 
178 Ibidem, s. 107. 
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celów przeprowadzanej reformy przepisów o ochronie danych179. Jeden z wniosków 

powoływanego raportu stanowił wręcz, że „taki stan rzeczy skutkuje postrzeganiem nowych 

przepisów jako zbędnych, niezrozumiałych i jedynie utrudniających działanie przedsiębiorstw, 

bez konkretnego celu”. Do zbadania poziomu rozwoju gospodarki cyfrowej wśród wielu 

mierników bierze się pod uwagę m.in. otoczenie biznesowe, w tym wskaźniki nastrojów 

społecznych dotyczących ochrony danych osobowych180. Dlatego też w ocenie autorki istotne 

znaczenie miały realne działania wspierające wypracowanie jak najlepszych przepisów oraz 

informowanie opinii publicznej o planowanych przez unijne władze zmianach w zakresie 

ochrony danych. Jednak należy mieć na uwadze, że zainteresowanie dotyczyło w większej 

mierze korzyści związanym z rozwojem jednolitego rynku niż zagwarantowaniem praw 

podstawowych. Zwraca uwagę fakt, że np. w analizach dotyczących sukcesów Polski 

wynikających z członkostwa w UE wskazuje się korzyści dla przedsiębiorców z włączenia się 

w relacje gospodarcze w ramach rynku Unii, nie zaś zapewnienie unijnych standardów praw 

podstawowych181.  

W tym kontekście niezwykle istotne było podjęcie działań przez polski parlament, który 

aktywnie włączył się w trwający w UE proces negocjacji przepisów o ochronie danych 

osobowych. W ramach swoich kompetencji zarówno posłowie, jak i senatorowie we 

współpracy z polskim organem ochrony danych osobowych wnieśli merytoryczny wkład w 

toczącą się debatę. Zaangażowanie parlamentów narodowych w prace nad nowymi przepisami 

o ochronie danych osobowych nastąpiło już na ich początkowym etapie. W październiku 2012 

r. odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) z udziałem przedstawicieli parlamentów 

narodowych. Przedmiotem tego spotkania była dyskusja nad najważniejszymi elementami 

reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przedstawionej przez 

Komisje w styczniu 2012 r. Polskę reprezentowali, poza Generalnym Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, parlamentarzyści różnych opcji politycznych: M. Seweryński (PIS), A. 

Pociej (PO) oraz R. Kalisz (Lewica)182. Tak szeroka reprezentacja mogła świadczyć tak o 

                                                           
179 Wg. raportu: „większość przedsiębiorców nie zna ponadto powodów, z racji których konieczna jest zmiana 

przepisów, nie zna również zakresu zmian, które powinny wprowadzić ich organizacji.” Raport Wiedza i opinie 

polskich przedsiębiorców na temat zmian prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, Kantar Public dla 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, grudzień 2017, s. 5. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520281/10353 [dostęp: 16.04.2021]. 
180 E. Radomska, Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w aspekcie dynamicznych zmian w 

otoczeniu zewnętrznym na przykładzie Wielkiej Brytanii, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2019, nr 1(64), s. 126. 
181 J.M. Fiszer, Polska w Unii Europejskiej – sukcesy, porażki, zagrożenia i perspektywy, „Myśl Ekonomiczna i 

Polityczna” 2019, nr 1(64), s. 280. 
182 Informacja na temat wydarzenia jest dostępna na archiwalnej stronie internetowej GIODO: 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520147/4879 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520281/10353
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520147/4879
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istotnej wadze przedmiotowego zagadnienia, jak i o potrzebie zachowania wpływów na 

kwestie, które jak sobie zdawano sprawę, mogły mieć istotne znaczenia dla przyszłości i 

rozwoju kraju. Z tej perspektywy można uznać za duże osiągnięcie ze strony organu ochrony 

danych pozyskanie zainteresowania najważniejszych opcji politycznych, niejako ponad 

podziałami, w celu zaprezentowania silnego stanowiska.  

Kwestie reformy ochrony danych były też przedmiotem dyskusji w ramach tzw. Koła 

Polskiego, które zorganizowało spotkanie polskich eurodeputowanych z W. Wiewiórowskim – 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych183. Również w kraju polscy 

parlamentarzyści organizowali szereg spotkań, które przyczyniały się przede wszystkim do 

podnoszenia poziomu wiedzy na temat planowanych zmian przepisów, ale także umożliwiały 

przedstawienie licznych stanowisk ekspertów zajmujących się tą tematyką184. Takie działania 

pozwalały z pewnością lepiej przygotować się na stosowanie RODO i wpłynąć na sposób 

postrzegania ochrony danych osobowych przez przedsiębiorców. 

 

3.3. Znaczenie kolejnych rządów przewodniczących pracom Rady 

3.3.1. Przebieg prac DAPIX 

Rola, jaką odgrywa w pracach Rady państwo sprawujące rotacyjną prezydencję, jest 

przedmiotem licznych opracowań naukowych185. W opracowaniu analizującym prace nad 

projektem rozporządzenia o ochronie danych osobowych warto zauważyć ciekawy wątek, a 

mianowicie fakt sprawowania w okresie 2012–2015 kolejnych ośmiu prezydencji w większości 

przez rządy małych państw: Danię, Cypr, Irlandię, Litwę, Grecję, Włochy, Łotwę i 

Luksemburg. W teoretycznych opracowaniach poświęconych UE zwraca się uwagę na 

polityczne znaczenie wielkości państwa, wskazując np. na „skłonność mniejszych państw do 

ustępstw wobec większych i zasobniejszych”186, ale jednocześnie dostrzegając pozytywne 

aspekty i wpływ ograniczonego zaplecza administracyjnego na efektywność działania187. W 

istocie pojawiają się w związku z tym różnorodne problemy praktyczne, np. w przypadku 

prezydencji cypryjskiej pracom DAPIX przewodniczył pracownik cypryjskiego organu 

ochrony danych, który to organ formalnie, zgodnie z ugruntowaną w prawie unijnym i 

                                                           
183 Sprawozdanie nr 79/2012 ze spotkania polskich eurodeputowanych z p. Wojciechem Wiewiórowskim – 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 
184 22 czerwca 2016 r. w Senacie RP odbyła się dyskusja na temat kształtu przyszłej regulacji dotyczącej ochrony 

danych osobowych. https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520255/9402 [dostęp: 16.04.2021]. 
185 Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Wyd. SGH, Warszawa 2011; M. Górka, 

System instytucjonalny w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012. 
186 N. Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 329. 
187 Ibidem, s. 329. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520255/9402
https://www.profit24.pl/wydawnictwo/Instytut+Wydawniczy+EuroPrawo
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potwierdzoną przez TSUE zasadą niezależności, nie wchodzi w skład administracji rządowej, 

a więc nie reprezentuje ministerstwa, choć w istocie pełnił rolę przewodniczącego DAPIX z 

ramienia prezydencji cypryjskiej. Z pewnością wynikało to z braków kadrowych po stronie 

cypryjskiej administracji rządowej, aczkolwiek pozostawało bez znaczenia dla intensywności 

prac. W literaturze poświęconej analizom politycznych aspektów pełnienia prezydencji zwraca 

się też uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają osobiste cechy polityków odpowiedzialnych za 

prezydencję188. I w tym aspekcie należy zwrócić na odmienną specyfikę prac nad projektem 

RODO, gdzie głównymi twarzami, osobami odpowiedzialnymi za osiąganie częściowych 

porozumień, byli głównie eksperci z ministerstw sprawujący funkcję przewodniczącego 

DAPIX. Należy to ocenić w świetle stosunkowo niewielkiej popularności tego tematu, gdyż 

ochrona danych osobowych nie stanowiła głównego punktu agendy prac kolejnych prezydencji, 

a jedynie towarzyszyła w tle dyskusjom nad rozwojem jednolitego rynku i agendy cyfrowej, 

zaś przedłużające się prace nad tym aktem prawnym nie gwarantowały potencjalnego 

politycznego sukcesu.  

Prace nad projektem RODO toczyły się więc tempem wyznaczanym kalendarzem prac 

organów przygotowawczych Rady, w ramach których urzędnicy administracji unijnych 

kontynuowali wymianę poglądów pod przewodnictwem kolejnych prezydencji. W okresie 

2012–2015 na posiedzeniach Rady WSiSW ministrowie z państw członkowskich podejmowali 

decyzje dotyczące projektu rozporządzenia, ale w osiąganiu porozumienia istotną rolę 

odgrywały państwa przewodniczące pracom Rady. Przyjmowały one na siebie rolę moderatora 

dyskusji w celu osiągnięcia częściowych porozumień w określonych częściach projektu 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z reguły dotyczących wskazanych elementów 

projektu, w ramach wyznaczonych rozdziałów.  

 

3.3.2. Wkład kolejnych prezydencji w Radzie UE w prace nad przepisami 

W tej części pracy zostanie dokonana analiza intensywnych negocjacji prowadzonych 

w ramach kolejnych prezydencji w celu określenia najbardziej kontrowersyjnych bądź 

problematycznych aspektów regulacji.  

W pierwszym okresie (tj. pod przewodnictwem prezydencji duńskiej i cypryjskiej) 

prace nad projektem rozporządzenia o ochronie danych osobowych, znajdujące się na etapie 

pierwszego czytania, obejmowały określenie pozycji negocjacyjnych państw członkowskich 

oraz dyskusję i polegały na omawianiu proponowanych rozwiązań projektu rozporządzenia 

                                                           
188 P. Tosiek, Wewnętrzne polityczne uwarunkowania przygotowania i wykonania prezydencji [w:] Prezydencja w 

Unii Europejskiej. Perspektywa…, s. 264. 
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artykuł po artykule. W październiku 2012 r. wyodrębniono obszary, które wymagały 

szczególnej uwagi. Były to kwestie dotyczące zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 

konieczności uprzywilejowanego traktowania sektora publicznego, a także nadmiernej liczby 

aktów delegowanych przewidzianej w projekcie rozporządzenia189. Był to sygnał, że rządy 

państw członkowskich będą dążyć do takiego określenia zasad ochrony danych osobowych, 

które nie będzie obciążać podmiotów prywatnych dodatkowymi wymogami związanymi z 

ochroną danych osobowych. Potrzeba lepszego dostosowania niektórych wymogów 

formalnych wynikających z prawnej regulacji zasad ochrony danych była jednym z istotnych 

elementów negocjacji postulowanych przez rządy państw członkowskich z myślą o lokalnych 

– małych i średnich – przedsiębiorcach. W związku z tym zgłoszono w trakcie prac postulat 

uzależnienia niektórych obowiązków od określonych kryteriów, takich jak np. ryzyko związane 

z przetwarzaniem danych, wielkość administratora danych, ilość przetwarzanych danych 

osobowych lub liczba dotkniętych tym osób fizycznych (podmiotów danych).  

Prezydencja cypryjska od początku wskazywała na takie priorytety, jak: wzmocnienie 

prawa do ochrony danych osobowych, stworzenie zachęty dla rynku pod warunkiem 

ograniczenia obciążeń administracyjnych, potrzebę większej spójności rozwiązań prawnych. 

Dlatego też zaproponowano polityczną debatę opartą na trzech podstawowych zakresach 

tematycznych, tj. ułatwieniach rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, zapewnieniu 

odpowiedniej równowagi, jeżeli chodzi o obowiązki nałożone na organy sektora publicznego, 

oraz analizie proponowanych w projekcie uprawnień Komisji w formie aktów delegowanych i 

wykonawczych na podstawie art. 290 i 291 TFUE. Dyskusje na poziomie Grupy roboczej 

pokazały, że w wielu przypadkach akty te były uznawane za problematyczne przez państwa 

członkowskie. Wskazywano na potrzebę zrewidowania takich uprawnień co do ich istoty, 

uwzgledniając w tym prawdopodobieństwo, że zostaną wydane przez Komisję w odpowiednim 

czasie. Prezydencja cypryjska, prowadząc konstruktywną debatę nad pakietem legislacyjnym, 

zaproponowała też dalsze ukierunkowanie negocjacji poprzez przeprowadzenie analizy 

dotyczącej w szczególności obciążeń administracyjnych nałożonych przez przepisy projektu 

rozporządzenia, stosowania zasad ochrony danych w sektorze prywatnym oraz w sektorze 

publicznym, a także liczby aktów delegowanych i wykonawczych przewidzianych w 

proponowanym rozporządzeniu. Zamierzeniem prezydencji było ustalenie, gdzie wstępnie 

można osiągnąć konsensus lub szanse na kompromis, i opracowanie dokumentu prezentującego 

wyniki tej analizy. Komisja, odnosząc się do stanowisk państw członkowskich, wyraziła 

                                                           
189 Notatka prasowa, 25–26 października 2012 r., Rada WSiSW, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133241.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133241.pdf
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gotowość do dalszej pracy, jednocześnie mając na uwadze zapewnienie, żeby przepisy 

rozporządzenia nie zakłóciły właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Przygotowując się do objęcia przewodnictwa w Radzie UE, Irlandia wstępnie 

przedstawiła swoje plany w odniesieniu do pakietu legislacyjnego o ochronie danych, 

wskazując m.in. na potrzebę szczegółowego przeanalizowania konkretnych zagadnień i 

skupienia się na poszczególnych z nich, takich jak np. kwestia proporcjonalności powiązania 

projektowanych przepisów w zakresie nakładanych obowiązków i wprowadzanych zasad, oraz 

nowe koncepcje, takich jak prawo do zapomnienia, czy analiza zaproponowanych sankcji 

administracyjnych. Podjęty przez prezydencję irlandzką plan działania oznaczał odłożenie prac 

nad tekstem projektu rozporządzenia w trybie „artykuł po artykule” w czasie i powrót do niego 

w późniejszym terminie. Widoczne więc było, że wraz z objęciem przewodnictwa przez 

Irlandię nadano toczącym się dyskusjom nowy impet190. W procesie negocjacji przepisów na 

forum Rady UE głównym zadaniem państw pełniących kolejno rolę prezydencji było 

przeprowadzanie posiedzeń grup roboczych i kanalizowanie prowadzonej dyskusji, a także 

prowadzenie działań o charakterze politycznym. Wspomniana prezydencja irlandzka 

podkreślała potrzebę szczególnego wsparcia postulatu poprawy kontroli przez osoby fizyczne 

swoich danych osobowych. Trzeba podkreślić, że Irlandia na tle dyskusji o ochronie danych 

osobowych odgrywa szczególną rolę, będąc nieodłącznym podmiotem prestiżowych 

postępowań toczonych przed TSUE z racji wyznaczenia przez globalnych gigantów 

internetowych, jak np. Facebook, swojego europejskiego przedstawicielstwa właśnie w tym 

kraju. W mediach wielokrotnie poruszano problem, jaki wiązał się z objęciem irlandzką 

jurysdykcją firm, których działanie miało zostać „ucywilizowane” przepisami RODO191. Z 

perspektywy czasu, jaki upłynął od 2013 r., nowego znaczenia nabierają deklarowane przez 

irlandzkiego ministra sprawiedliwości plany przeprowadzenia reformy ochrony danych 

osobowych w sposób zapewniający Europie możliwość wykorzystania potencjału, jaki daje 

wymiana informacji i przetwarzanie danych osobowych bez utrudniania firmom działalności 

                                                           
190 U. Góral, Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych– zagadnienia wybrane, 

„Monitor Prawniczy” 2013, nr 8, Dodatek specjalny Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych. 
191 Zob. np. artykuł, w którym M. Schrems, aktywista reprezentujący organizację NOYB.eu, otwarcie powiedział: 

„Biorąc pod uwagę te [prywatne – przyp. U.G.] wymiany między DPC a Facebookiem, musimy założyć, że DPC 

postępuje zgodnie z podejściem rządu irlandzkiego do obsługi dużych inwestorów zagranicznych, udzielając z 

góry porad prawnych dotyczących obchodzenia prawa”. Max Schrems accuses Ireland of ‘Kafkaesque’ delay in 

Facebook GDPR investigation, ComputerWeekly.com, 26 maja 2020 r.; 

https://www.computerweekly.com/news/252483668/Schrems-accuses-Ireland-of-Kafkaesque-delay-in-

Facebook-GDPR-investigation [dostęp: 16.04.2021]; Mała Irlandia blokuje globalne działania na rzecz ochrony 

prywatności w internecie, Politico, 28 kwietnia 2019 r., https://wiadomosci.onet.pl/politico/mala-irlandia-blokuje-

globalne-dzialania-rodo-na-rzecz-ochrony-prywatnosci-w/rrtsqr9 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.computerweekly.com/news/252483668/Schrems-accuses-Ireland-of-Kafkaesque-delay-in-Facebook-GDPR-investigation
https://www.computerweekly.com/news/252483668/Schrems-accuses-Ireland-of-Kafkaesque-delay-in-Facebook-GDPR-investigation
https://wiadomosci.onet.pl/politico/mala-irlandia-blokuje-globalne-dzialania-rodo-na-rzecz-ochrony-prywatnosci-w/rrtsqr9
https://wiadomosci.onet.pl/politico/mala-irlandia-blokuje-globalne-dzialania-rodo-na-rzecz-ochrony-prywatnosci-w/rrtsqr9
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transgranicznej, i wprowadzenia mechanizmu one-stop-shop ułatwiającego przedsiębiorcom 

załatwienia formalności192. Dwa lata od rozpoczęcia stosowania RODO irlandzki rzecznik 

ochrony danych nie zakończył skutecznie żadnego z toczących się przed tym organem 

postępowań.  

Każda kolejno następująca po sobie prezydencja nadawała kierunek dyskusjom, 

próbując wpływać na przyspieszenie prac na projektem rozporządzenia. Przewodnicząca 

pracom Rady bezpośrednio po Irlandii Litwa skierowała pismo do wiceprzewodniczącej N. 

Kroes – komisarz odpowiedzialnej za Europejską Agendę Cyfrową – oraz wybranych państw 

członkowskich UE w sprawie wniesienia tematu reformy ochrony danych osobowych jako 

elementu służącego budowie jednolitego rynku cyfrowego na agendę spotkania Rady 

Europejskiej, wiążąc z tym oczekiwane nadanie impulsu politycznego dla przyspieszenia prac 

nad reformą. Było to konsekwencją tego, że w drugiej połowie 2013 r. Rada była wciąż daleka 

od uzyskania porozumienia, a planowany przez UE termin przyjęcia RODO przed końcem 

kadencji Parlamentu Europejskiego w 2014 r. zbliżał się nieubłaganie.  

Celem jednego z pierwszych spotkań organizowanych przez prezydencję litewską w 

lipcu 2013 r. było określenie pozycji Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) w ramach 

porządku prawnego, który wprowadzi ogólnie rozporządzenie o ochronie danych, w tym 

zwłaszcza w odniesieniu do projektowanych środków, które krajowy organ nadzorczy będzie 

zobowiązany lub będzie miał możliwość przedłożyć unijnej EROD do zaopiniowania przed ich 

zastosowaniem. System pracy przyjęty w Radzie obejmował przygotowanie stanowisk państw 

członkowskich w dyskutowanej kwestii oraz określenie wyboru z proponowanych przez 

prezydencję litewską opcji, przy czym biorąc pod uwagę kalendarz prac, delegacje zgłaszały 

też postulaty zamykania dyskusji na poszczególnych etapach. Taki sposób procedowania 

projektu aktu prawnego z jednej strony pomagał przyspieszyć prace i uporządkować dyskusję, 

z drugiej jednak wpływał na ukierunkowanie negocjacji, sugerując określone rozwiązania. 

Koniec prezydencji litewskiej przyniósł m.in. brak porozumienia w sprawie mechanizmu 

współpracy i spójności. „Rada Unii Europejskiej odbyła w grudniu 2013 r. posiedzenie, na 

którym ministrowie wyrazili swoje obawy co do regulacji odnoszącej się do organu 

wiodącego”193. 

                                                           
192 What EU data protection can do for growth, 29 stycznia 2013 r., http://www.eu2013.ie/news/news-

items/20130129shatterredingoped/ [dostęp: 16.04.2021]. 
193 P. Wierzbicki, Jest szansa na unijne rozporządzenie o ochronie danych, 10 lutego 2014 r., lex.pl 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/jest-szansa-na-unijne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych [dostęp: 16.04.2021]. 

http://www.eu2013.ie/news/news-items/20130129shatterredingoped/
http://www.eu2013.ie/news/news-items/20130129shatterredingoped/
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/jest-szansa-na-unijne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych
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Podczas posiedzenia Rady 6 czerwca 2014 r. prezydencji włoskiej udało się 

doprowadzić do osiągnięcia porozumienia w sprawie jednego rozdziału ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dotyczącego przekazywania danych osobowych 

do państw trzecich (rozdział V).  

W trakcie posiedzenia 10 października 2014 r. przedmiotem dyskusji był rozdział IV 

ogólnego rozporządzenia – reguluje on obowiązki administratorów danych osobowych i 

podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych. Państwa członkowskie zgodziły się na 

przyjęcie tzw. częściowego podejścia ogólnego do tego rozdziału, powołując się jednak na 

zasadę, że „nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione”. Zastrzeżono 

również, że wciąż otwarte są kwestie o charakterze horyzontalnym (np. wyłączenia dla sektora 

publicznego). Podkreślono też, że przyjęcie podejścia ogólnego nie uprawnia prezydencji do 

rozpoczęcia trialogu z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. 

Rząd włoski mógł podsumować swoje przewodnictwo w Radzie sukcesem w 

negocjacjach przepisów dotyczących ochrony danych. Podczas ostatniego posiedzenia Rady 4 

grudnia 2014 r. udało się osiągnąć porozumienie (tzw. częściowe podejście ogólne) odnośnie 

do przepisów o elastyczności dla sektora publicznego oraz przepisów dotyczących określonych 

sytuacji związanych z przetwarzaniem danych. Włosi wnieśli też wkład w prace nad przepisami 

dotyczącymi mechanizmu kompleksowej obsługi, przedstawiając propozycję, którą poparła 

większość ministrów, uznając jednocześnie, że w nadchodzących miesiącach konieczne będą 

dalsze prace techniczne. A. Orlando, włoski minister sprawiedliwości i przewodniczący Rady, 

podkreślił, że osiągnięte porozumienie dotyczy dwóch najbardziej wrażliwych z perspektywy 

politycznej kwestii dotyczących reformy ochrony danych194. 

Kolejnym etapem prac nad rozporządzeniem było przyjęcie częściowego podejścia 

ogólnego dotyczącego rozdziału II (Zasady) oraz rozdziałów VI i VII (Niezależny organ 

nadzorczy oraz Współpraca i zgodność) w odniesieniu do przepisów regulujących mechanizm 

one-stop-shop (tzw. punkt kompleksowej obsługi). Kwestie odnoszące się do tzw. jednego 

okienka były przede wszystkim ważne z punktu widzenia przedsiębiorców działających na 

arenie międzynarodowej, a szczegóły wprowadzenia prawnej regulacji stanowiły istotny 

czynnik z punktu widzenia zwiększenia opłacalności zasad ochrony danych w biznesie 

międzynarodowym, a tym samym przyczyniały się do rozwoju gospodarki cyfrowej. 

Podkreślano również, że to nowe rozwiązanie ma zapewnić najskuteczniejszą ochronę z 

                                                           
194 Notatka prasowa, 4–5 grudnia 2014 r., Rada WSiSW, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16526-

2014-INIT/en/pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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perspektywy osoby, której dane dotyczą195. Osiągnięcie porozumienia w powyższych dwóch 

obszarach zdawało się zwiastować rychły koniec prac nad projektem196, choć jak podkreślała 

Rada UE, uzgodnione rozwiązanie nie zyskały poparcia rządów wszystkich państw 

europejskich197. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjęcie kolejnego częściowego podejścia 

ogólnego pomagało w zbliżeniu poglądów Rady i uzgodnienie ostatecznego tekstu projektu 

RODO, który w czerwcu 2015 r. prezydencja Łotwy przedłożyła do zatwierdzenia jako tekst 

całościowego podejścia198.  

 

3.3.3. Wypracowanie ostatecznego porozumienia w Radzie UE 

Wypracowanie przez Radę uzgodnionego tekstu rozporządzenia (tzw. podejścia 

ogólnego względem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) było wyrazem osiągnięcia w 

gronie 28 państw członkowskich porozumienia politycznego co do przepisów regulujących 

zasady ochrony danych. Kolejnym etapem było więc rozpoczęcie trialogu Prezydencji z 

Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w celu przeprowadzenia negocjacji i 

wypracowania ostatecznej formy ogólnego porozumienia w sprawie nowych unijnych 

przepisów o ochronie danych. W świetle trójstronnych uzgodnień kompromisowej wersji 

przepisów organy ochrony danych zrzeszone w Grupie roboczej art. 29 kierowały do unijnych 

legislatorów postulaty utrzymania przepisów rozporządzenia w łatwym do zrozumienia i 

prostym języku, podkreślając, że nie powinny one pozostawiać żadnych wątpliwości co do 

praw i ochrony, jakie rozporządzenie zapewnia obywatelom. Podkreślano również, że 

rozporządzenie o ochronie danych powinno mieć zastosowanie do każdego administratora, bez 

względu na zagrożenie dla prywatności, ale powinno zapewniać elastyczność i skalowalność. 

Ponadto Grupa robocza w perspektywie trialogu sugerowała, aby w tekście rozporządzenia 

powstrzymać się od wnikania w kwestie szczegółowej implementacji, pozostawiając EROD 

uprawnienia w zakresie wypracowania bardziej szczegółowych wytycznych i zasad stosowania 

                                                           
195 Kraje UE uzgodniły ważny fragment reformy ochrony danych osobowych, 13 marca 2015 r., 

5wyborcza.pl/1,91446,17566962,Kraje_UE_uzgodnily_wazny_fragment_reformy_ochrony.html [dostęp: 

16.04.2021]. 
196 A. Kolah, B. Foss, Unlocking the power of data under the new EU General Data Protection Regulation, 

„Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice” 2015, no. 16, s. 270–274. 
197 Jak czytamy w notatce z posiedzenia Rady WSiSW: „A majority of ministers endorsed the general architecture 

of the proposal and concluded that further technical work would be needed on the basis of these elements”. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2014/12/04-05/ [dostęp: 16.04.2021]. 
198 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Przygotowanie podejścia ogólnego, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/pl/pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2014/12/04-05/
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RODO przez administratorów199. Widać więc, że na każdym etapie prac na projektem 

zainteresowane strony szczegółowo śledziły postęp prac legislacyjnych, na bieżąco opiniując 

wersje przepisów i podejmując próby przedstawienia swoich obaw i zgłaszania uwag.  

Jedną z kwestii, na które zwracali uwagę przedstawiciele tak sektora biznesu, jak i 

organów ochrony danych, była potrzeba doprecyzowania przepisów dotyczących zgody, 

przesłanki przetwarzania danych osobowych, której uregulowanie w dyrektywie 95/46/WE 

budziło szereg wątpliwości. W opinii organów ochrony danych nie powinno być wątpliwości 

co do elementów składających się na zgodę oraz zamiaru wyrażenia zgody przez osobę, której 

dane dotyczą. Również po stronie reprezentantów sektora przedsiębiorców zwracano uwagę, 

że o ile zarówno Komisja, jak i Parlament starały się wyeliminować tę złożoność RODO, 

przewidując dobrowolne udzielenie zgody konkretnej, świadomej i wyraźnej w odniesieniu do 

przetwarzania wszystkich rodzajów danych, to w tekście RODO uzgodnionym przez Radę UE 

doszło do zmiany stanowiska przez usunięcie wymogu wyraźnej zgody na przetwarzanie 

zwykłych danych osobowych i wprowadzenie wymogu „jednoznacznej” zgody. Wymóg 

wyraźnej zgody został jednak przywrócony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych 

osobowych, co oznacza, że znowu różne poziomy zgody byłyby wymagane dla różnych 

rodzajów danych osobowych200. Kolejnym elementem wymagającym uzgodnienia w trialogu 

było zróżnicowane podejście prezentowane przez instytucje UE w odniesieniu do 

maksymalnego poziomu sankcji administracyjnej, którą w każdym przypadku nakładać miał 

krajowy organ nadzorczy. Parlament Europejski w swoim stanowisku proponował istotne 

zwiększenie progu finansowego, jednak państwa członkowskie podkreślały, że w realiach 

gospodarczych maksymalne poziomy sankcji uzgodnione w Radzie UE należy uznać za 

niezwykle wysokie. Wysokość kar była przedmiotem politycznych negocjacji z oczywistych 

względów, zważywszy na fakt, że w większości państw UE wcześniej tego rodzaju instrumenty 

nie były prawnie zagwarantowane, a perspektywa uzyskania takich środków egzekucyjnych 

pozwalała organom ochrony danych zwiększyć swoją pozycję nadzorczą w odniesieniu do firm 

i podmiotów publicznych. Z tego też względu organu nadzorcze reprezentowały podejście, że 

wysokość administracyjnych kar finansowych powinna być określona na możliwie jak 

najwyższym poziomie w celu zapewnienia prewencji ogólnej, uwzględniając przy tym fakt, że 

                                                           
199 Letter from the Art. 29 WP to LV Ambassador Ilze Juhansone in view of the trilogue, 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-

document/files/2015/20150617_letter_from_the_art29_wp_on_trilogue_to_msjuhansone_en.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
200 N. Pantlin, Ch. Young, M. Everett, One small step for Europe; one giant leap for data protection?, Herbert 

Smith Freehills LLP, 31 lipca 2015 r., https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=981b312b-3c22-4631-

b7d9-a390952efac1 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2015/20150617_letter_from_the_art29_wp_on_trilogue_to_msjuhansone_en.pdf
https://www.lexology.com/767/author/Nick_Pantlin/
https://www.lexology.com/767/author/Christine_Young/
https://www.lexology.com/767/author/Miriam_Everett/
https://www.lexology.com/contributors/herbert-smith-freehills-llp
https://www.lexology.com/contributors/herbert-smith-freehills-llp
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=981b312b-3c22-4631-b7d9-a390952efac1
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=981b312b-3c22-4631-b7d9-a390952efac1
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doświadczenia innych państw, w których sankcje funkcjonowały już przed RODO (w 

szczególności Wielka Brytania), pokazywały, że możliwość nałożenia wysokich kar powoduje 

nieopłacalność naruszenia przepisów. 

Przedmiotem prób wpływu na negocjacje prowadzone w ramach trialogu była również 

kwestia definicji danych osobowych i danych pseudonimowych. Powodem tego był fakt, że 

projekt Parlamentu Europejskiego w preambule do rozporządzenia wprowadzał kryterium 

wyodrębnienia (single out) podmiotu danych, odwołując się do sytuacji, w których 

bezpośrednia identyfikacja podmiotu danych nie jest możliwa lub potrzebna, podczas gdy 

administrator danych ma możliwość ustalenia, że przetwarza dane tej, a nie innej osoby. 

Natomiast w propozycji Rady UE nie uwzględniono tego typu sytuacji, jednocześnie 

wprowadzając kategorię „danych pseudonimicznych”, których wykorzystywanie może się 

wiązać z wprowadzeniem dodatkowych odstępstw od ogólnych zasad ochrony danych lub 

wyłączeniem niektórych praw podmiotów danych. Zarówno opinie zgłaszane przez organy 

ochrony danych, jak i organizacje społeczne wzywały do zmiany podejścia, przy czym Grupa 

robocza wręcz uważała, że propozycje Parlamentu i Rada UE nie są zadowalające201. 

W ramach prezydencji luksemburskiej w grudniu 2015 r. doszło do porozumienia 

między Radą, Parlamentem i Komisją. F. Braz, minister sprawiedliwości Luksemburga, a 

zarazem przewodniczący Rady, powiedział: „To niezwykle ważne porozumienie o donośnych 

konsekwencjach. Reforma nie tylko wzmacnia prawa obywateli, lecz także dostosowuje 

przepisy dotyczące przedsiębiorstw do epoki cyfrowej, a równocześnie ogranicza obciążenia 

administracyjne. Porozumienie dotyczy ambitnych dokumentów wybiegających w przyszłość. 

Możemy być całkiem spokojni co do wyników reformy”202. Można powiedzieć, że proces 

reformy przepisów o ochronie danych osobowych zatoczył swoistą pętlę, gdyż luksemburski 

minister ogłosił zakończenie trójstronnych rozmów nad projektem RODO zainicjowanych 

oficjalnie w 2012 r. przez luksemburską polityk V. Reding. Instytucje UE osiągnęły 

porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących ochrony danych, tworząc ramy 

prawne mające zapewnić większą ochronę danych, a jednocześnie szersze możliwości 

biznesowe w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Przepisy gwarantujące wzmocnienie praw 

                                                           
201 Fundacja Panoptykon, Reforma europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Najważniejsze problemy 

do rozwiązania na etapie trilogu, https://panoptykon.org/sites/default/files/leadimage-

biblioteka/panoptykon_ochrona_danych_trilog_brief_02.07.2015.pdf [dostęp: 16.04.2021]; Grupa robocza art. 

29, Core topics in the view of trilogue, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-

document/files/2015/20150617_appendix_core_issues_plenary_en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
202 Komunikat prasowy: Reforma ochrony danych w UE: Rada potwierdza porozumienie z Parlamentem 

Europejskim, 18 grudnia 2015 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/12/18/data-

protection/ [dostęp: 16.04.2021]. 

https://panoptykon.org/sites/default/files/leadimage-biblioteka/panoptykon_ochrona_danych_trilog_brief_02.07.2015.pdf
https://panoptykon.org/sites/default/files/leadimage-biblioteka/panoptykon_ochrona_danych_trilog_brief_02.07.2015.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2015/20150617_appendix_core_issues_plenary_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/other-document/files/2015/20150617_appendix_core_issues_plenary_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/12/18/data-protection/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/12/18/data-protection/
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do ochrony danych dają osobom, których dane te dotyczą, m.in. bardziej szczegółowe przepisy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych, w tym wymóg 

uzyskania zgody zainteresowanego, łatwiejszy dostęp do własnych danych osobowych, 

możliwość uzyskania informacji na temat tego, co się dzieje z danymi osobowymi, gdy zostają 

udostępnione, oraz informowanie o polityce ochrony prywatności w sposób jasny i łatwo 

zrozumiały, a także szereg innych praw pozwalającym obywatelom skutecznie egzekwować 

swoje roszczenia niezależnie od obszaru geograficznego, tj. bez względu na to, gdzie ma 

siedzibę administrator danych. Przewidziany zestaw przepisów obowiązujący w całej UE, 

mający zastosowanie zarówno do europejskich, jak i pozaeuropejskich przedsiębiorstw 

oferujących usługi online w UE, miał na celu ułatwienie transgranicznej wymiany danych, 

zachęcając przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej w obszarze unijnego 

jednolitego rynku cyfrowego. Przepisy zawierały również liczne narzędzia egzekwowania 

norm dotyczących ochrony danych, w tym zwłaszcza sankcje i kary administracyjne. 

Osiągnięcie przez instytucje UE porozumienia w sprawie nowego pakietu ochrony danych Unii 

spotkało się z zadowoleniem ze strony organów nadzorczych, które rozpoczęły prace nad 

zapewnieniem łagodnego i konstruktywnego okresu przejściowego dla wszystkich 

zainteresowanych, szczególnie w tym celu, aby być przygotowanym do działania jako EROD 

już pierwszego dnia203. 

 

3.4. Uwarunkowania polityczne prac Parlamentu Europejskiego nad projektem RODO 

3.4.1. Ochrona danych osobowych w kontekście politycznych priorytetów UE 

Początki dyskusji na temat nowych ram prawnych ochrony danych UE w pracach 

Parlamentu Europejskiego pojawiły się w trakcie debaty poświęconej nowo mianowanej 

Komisji pod przewodnictwem J.M. Barosso w 2010 r.204 Wśród priorytetów Komisji w 

obszarze sprawiedliwości wskazano potrzebę wzmocnienia pozycji UE w sprawie ochrony 

prywatności obywateli europejskich w kontekście wszystkich polityk Unii, zwłaszcza jeśli 

chodzi o egzekwowanie prawa i zapobieganie przestępczości oraz stosunki międzynarodowe 

takimi z partnerami, jak Stany Zjednoczone. Wówczas, w 2010 r., debatę zdominowały kwestie 

wyważenia podstawowych praw, w tym ochrony danych osobowych, z zagadnieniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa. Potrzeba zapewnienia skuteczniejszych środków 

                                                           
203 Oświadczenie Grupy roboczej art. 29 z 21 grudnia 2015 r., https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520123/8987 

[dostęp: 16.04.2021]. 
204 Hearing of Viviane Reding Commissioner-Designate for Justiice, Fundamental Rights and Citizenship, 

Brussels, 12 stycznia 2010 r., posiedzenie Komitetu LIBE. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520123/8987
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przeciwdziałających zagrożeniom terrorystycznym przynosiła kolejne instrumenty ich 

zwalczania, takie jak śledzenie przepływów transakcji finansowych, dostęp do danych 

pasażerów lotniczych, wprowadzanie korzystania z urządzeń opartych na wykorzystywaniu 

danych biometrycznych, jak np. skanery ciała na lotniskach, a więc liczne rozwiązania 

ingerujące w prywatność obywateli UE. W trakcie przesłuchania przedstawicielki Komisji w 

Parlamencie Europejskim stawiano pytania o rozwiązanie potencjalnych konfliktów, które w 

naturalny sposób będą miały miejsce w odniesieniu do relacji obu obszarów polityki UE, czyli 

ochrony praw podstawowych i zapewnienia bezpieczeństwa. Należy pozytywnie ocenić żywe 

zainteresowanie polityków tą kwestią, zważywszy na gwałtowny wzrost stosowanych 

instrumentów przechowywania i wymiany danych osobowych w związku z działaniami 

organów policji i wymiaru sprawiedliwości. Jak wskazują eksperci, w imię bezpieczeństwa 

mamy do czynienia z „kontrolowanym ograniczaniem praw” w związku z rosnącymi 

potrzebami wykorzystania informacji w celu sprostania nowym zagrożeniom wynikającym z 

terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, dodatkowo stymulowanym rozwojem 

technologicznym. „Wobec nieznanych ewentualności nikt nie zaprzecza odczuwanym przez 

siebie obawom i oczywiście nikt nie chciałby brać na siebie odpowiedzialności za niewłaściwą 

politykę w dziedzinie bezpieczeństwa”205. 

Kolejną kwestią, jaka się wówczas pojawiła w dyskusji, było przetwarzanie danych 

przez firmy internetowe bez wiedzy i zgody użytkowników, co mogło jedynie sygnalizować, 

że problematyka związana z istotą gospodarki cyfrowej, której potencjał opierał się na analizie 

Big Data, nie była głównym przedmiotem zainteresowania parlamentarzystów w trakcie 

przesłuchania przyszłej wiceprzewodniczącej Komisji, która w niedalekiej przyszłości miała 

być główną postacią odpowiedzialną za przeprowadzenie reformy ochrony danych.  

 

3.4.2. Zwiększenie dynamiki prac legislacyjnych 

Na początku debaty nad oficjalnym projektem RODO206 zostały sformułowane kwestie, 

które z perspektywy Parlamentu Europejskiego wymagały szczególnej uwagi w toku 

zaplanowanych dyskusji. Z przedstawionych wówczas kolejnych dokumentów roboczych 

wynikało, że głównym zainteresowaniem Parlamentu cieszyły się kwestie o charakterze 

proceduralnym dotyczące m.in. zakresu zastosowania przepisów na poziomie UE, w tym 

objęcia przepisami instytucji unijnych, relacji przepisów europejskich z przepisami krajowymi, 

                                                           
205 Ph. Mitletton, Bezpieczeństwo publiczne a ochrona danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych 

wczoraj, dziś, jutro, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 2006, s. 279. 
206 Mowa jest o pracach toczących się nad projektem rozporządzenia 2012/0011. 
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kwestii kompetencji organów regulacyjnych207. Parlament chciał również osiągnąć konsensus 

w wypracowaniu stanowisk dotyczących instytucjonalnych aspektów przewidywanego 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych208. Uwagę zwraca jednak rozbieżność 

planowanych terminów działań z faktycznym przebiegiem prac. W dokumencie roboczym 

przedstawionym w październiku 2012 r. stan prac obejmował szereg odbytych spotkań oraz 

szeroko zakrojonych dyskusji z kontrsprawozdawcami, komitetami opiniodawczymi, Komisją, 

prezydencją Rady i zainteresowanymi stronami. Unijni parlamentarzyści zgłaszali potrzebę 

osiągnięcia porozumienia w sprawie przepisów w ówczesnej kadencji z uwagi na wyraźną 

konieczność stworzenia spójnych ram prawnych209. Z zagadnień czysto merytorycznych 

posłowie wskazali potrzebę wyjaśnienia kwestii dotyczących profilowania, w tym czynnika 

ludzkiego i prawa do informacji o logice przetwarzania danych, a także pojęć: „uzasadnionego 

interesu”, „interesu publicznego” i „bezpieczeństwa publicznego”.  

W trakcie dalszych prac okazało się, że dyskusja, jak początkowo się zdawało, 

dotycząca głównie kwestii ochrony praw użytkowników internetu210, również z powodu 

udziału w procesie tworzenia przepisów organizacji społecznych objęła swoim zakresem wiele 

innych aspektów związanych z masowym przetwarzaniem danych w sektorze publicznym i 

prywatnym na terenie UE oraz poza jej obszarem. Z jednej strony widoczny był nacisk na 

modernizację obowiązujących przepisów i konieczność ich dostosowania do wyzwań, jakie 

przynosi szybki rozwój technologii. Z drugiej jednak strony wizji tej towarzyszyło 

zapewnienie, że nie ma mowy o obniżeniu standardów ochrony danych poniżej poziomu, jaki 

gwarantowała dyrektywa 95/46/WE. Czy jednak wszyscy unijni decydenci byli przekonani, że 

wypracowany na gruncie obowiązującej od 1995 r. dyrektywy unijny standard ochrony danych 

jest wartością samą w sobie? Przytoczone powyżej przykłady głosów ze strony przedstawicieli 

                                                           
207 J.Ph. Albrecht, D. Droutsas, Working document on the protection of individuals with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, 

investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free 

movement of such data, 6 lipca 2012 r., https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59673/att_20130508ATT65778-

6509204932056639431.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
208 J.Ph. Albrecht, Working document 3 on the protection of individuals with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data, 19 października 2012 r., 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59680/att_20130508ATT65884-3743270098350282464.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
209 J.Ph. Albrecht, Working document 2 on the protection of individuals with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data, 8 października 2012 r., 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59679/att_20130508ATT65882-2024747784441226195.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
210 Tak np. było napisane w zaproszeniu Europejskiej Partii Ludowej na spotkanie 31 marca 2011 r.: „the EPP 

Group in the European Parliament will hold a hearing on 31 March – the invitation explains that nowadays, the 

debate seems to be narrowly focussed on the perspective of consumer protection and the safeguarding of a free 

internet. We think there is more to discuss!”. edri.org www.edri.org/files/epp_hearing.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59673/att_20130508ATT65778-6509204932056639431.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59673/att_20130508ATT65778-6509204932056639431.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59680/att_20130508ATT65884-3743270098350282464.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59679/att_20130508ATT65882-2024747784441226195.pdf
http://www.edri.org/files/epp_hearing.pdf
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Parlamentu Europejskiego dowodzą, że nie, a szereg tych opinii opierało się na stanowiskach 

zgłaszanych w toku prac.  

Jednym z powodów nieosiągnięcia zamierzonego terminu zakończenia prac na RODO 

było z pewnością niespotykane zainteresowanie pracami legislacyjnymi ze strony organizacji 

pozarządowych oraz aktywność lobbystów reprezentujących sektor prywatny, o czym już 

wcześniej była mowa. Działania te budziły również kontrowersje z uwagi na próby manipulacji 

opiniami polityków. Tego typu sytuacja miała miejsce np. w opisywanym przez EDRi 

przypadku badania opracowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Małych Przedsiębiorstw, 

dotyczącego kosztów reformy ochrony danych, w którym wykazano szacunki prognozujące, że 

RODO znacznie obciąży budżet przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii. Trzeba uznać za 

uzasadnione obawy, że posłowie do Parlamentu Europejskiego opierają się na szacunkach 

kosztów przedstawionych przez grupy reprezentujące partykularne interesy, a nie np. na 

analogicznych badaniach i szacunkach przedstawionych przez instytucje publiczne211. Dlatego 

też należy zgłaszane w trakcie prac nad RODO stanowiska, opinie i raporty poddać uważnej i 

krytycznej ocenie ze świadomością ścierających się na forum Parlamentu rozlicznych 

interesów. Uważna analiza aktywności posłów zaangażowanych w prace nad RODO prowadzi 

do wniosku, że większość istotnych postulatów legislacyjnych spotykała się z oczekiwaniami 

po obu stronach omawianej dyskusji. Przyjmując, że harmonizacja przepisów i ujednolicenie 

zasad stanowiło uproszczenie dla przedsiębiorców, o tyle krytyczne głosy ze strony tego 

środowiska dotyczyły przyświecającego rozporządzeniu podejścia tzw. risk-based approach. 

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i pobudzenie wzrostu gospodarczego, szczególnie 

pożądane ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, powodowało przeniesienie na nie 

odpowiedzialności za stosowane zabezpieczenia oraz decyzje o stosowaniu odpowiednich 

środków organizacyjnych i technicznych. Wiele dyskusji dotyczyło tzw. fundamentalnych 

zasad ochrony danych osobowych, jak definicja danych osobowych, prawa osób, przetwarzanie 

danych przez tzw. podmioty trzecie w oparciu o ich uzasadniony interes czy profilowanie. 

Rola Parlamentu Europejskiego w długotrwałym procesie negocjacji RODO była 

szczególnie doceniana przez przedstawicieli tych środowisk i podmiotów, które sprzyjały 

szybkiemu zakończeniu prac legislacyjnych. Przeciwnicy przedłużających się prac i dyskusji 

toczących się w grupach roboczych Rady pod przewodnictwem kolejno zmieniających się 

prezydencji państw członkowskich znajdowali sojusznika w postaci Parlamentu. Dlatego też 

pozytywnie odebrano przyjęcie przez Parlament 21 października 2013 r. pakietu legislacyjnego 

                                                           
211 If we assume the earth is flat – how much does data protection cost?, EDRi, 28 maja 2013 r., 

https://edri.org/theme/privacy/ [dostęp: 16.04.2021]. 

https://edri.org/flatearth/
https://edri.org/theme/privacy/
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dotyczącego ochrony danych. P. Hustinx wprost wyraził opinię, że osiągnięcie pozycji 

negocjacyjnej przez Parlament poprzez głosowanie LIBE zwiększyło presję na Radę, aby ta 

doszła do konkluzji, umożliwiając przyjęcie pakietu przed wyborami parlamentarnymi wiosną 

2014 r. „Taki był cel wyznaczony przez Komisję. Wprowadzając pakiet w styczniu 2012 r., 

odpowiedzialna wiceprzewodnicząca Komisji, pani Reding, ciężko pracowała, aby to 

urzeczywistnić”212. Ambicje dokończenia prac na projektem RODO przed końcem ówczesnej 

kadencji Parlamentu nie zakończyły się sukcesem, chociaż ze strony Parlamentu, który 12 

marca 2014 r. przegłosował przyjęcie przepisów projektu rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, wyszedł silny sygnał popierający reformę, co w sposób jednoznaczny podkreślała 

Komisja Europejska, chcąc zapewne zaakcentować sukces swojego projektu, a jednocześnie 

ponaglić kraje UE do szybkiego zakończenia prac. W komunikacie wydanym przez Komisję 

czytamy, że „po głosowaniu w Parlamencie Europejskim nie ma już odwrotu, jeżeli chodzi o 

postęp w kwestii reformy ochrony danych UE. Parlament Europejski potwierdził dziś silne 

poparcie, jakiego wcześniej udzielił reformie ochrony danych Komisji Europejskiej (notatki 

MEMO/13/923 oraz MEMO/14/60) na poziomie Komisji, głosując podczas posiedzenia 

plenarnego i opowiadając się 621 głosami za rozporządzeniem (10 głosów przeciwko, 22 osoby 

wstrzymały się od głosu) oraz 371 głosami za dyrektywą (276 głosów przeciwko, 30 osób 

wstrzymało się od głosu). Sprawozdania członków PE Jana-Philippa Albrechta oraz Dimitriosa 

Droutsasa, nad którymi głosowali członkowie Parlamentu Europejskiego, stanowią silne 

poparcie dla reformy ochrony danych Komisji oraz ważny sygnał świadczący o postępie w 

zakresie procedury ustawodawczej. Reforma ochrony danych zapewni skuteczniejszą kontrolę 

osób nad ich danymi osobowymi oraz ułatwi przedsiębiorstwom funkcjonowanie i 

wprowadzanie innowacji na Jednolitym Rynku UE”213. 

Wyraźnie więc widać, że polityczna siła, jaką jest Parlament Europejski, niezależnie od 

frakcji politycznych poparła przed zakończeniem prac kierunek zmian zaproponowany w 

zakresie ochrony danych. Wiceprzewodnicząca Komisji szczególne znaczenie przywiązywała 

do faktu, że działania podjęte na etapie prac parlamentarnych objęły tak konsultacje z 

obywatelami, jak i dialog z przedsiębiorcami. „Wiadomość, jaką przekazuje Parlament 

Europejski, jest jednoznaczna: Ta reforma to konieczność i teraz jest już nieodwracalna. 

Parlamentarzyści europejscy wybierani w wyborach bezpośrednich wysłuchali obywateli 

                                                           
212 P. Hustinx, EU Data Protection Reform: moving ahead in hot waters, DANA, Datenschutz Nachrichten: 2013, 

no. 4, s. 147. 
213 Notatka Komisji Europejskiej z 12 marca 2014 r., Strasburg, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520147/7714 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520147/7714
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europejskich i przedsiębiorstw europejskich i w tym głosowaniu jasno dali do zrozumienia, że 

potrzebujemy jednolitego i silnego europejskiego prawa ochrony danych, które ułatwi życie 

przedsiębiorstwom oraz wzmocni ochronę naszych obywateli” – powiedziała 

wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, V. Reding214, komisarz UE ds. sprawiedliwości.  

Politycy unijni uzasadniali potrzebę wprowadzenia nowych przepisów oczekiwaniami 

ze strony obywateli oraz przedsiębiorców, aby Unia stanowiła obszar bezpieczny dla danych, 

zwłaszcza w kontekście wydarzeń na linii UE–USA. Jednocześnie Komisja i Parlament 

kierowały oczekiwanie wobec Rady, aby zakończyć dyskusje nad projektem, w tym zwłaszcza 

by poparła wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przedsiębiorstwa spoza Unii oferujące 

towary i usługi europejskim konsumentom będą musiały w pełni stosować prawo ochrony 

danych UE.  

 

3.4.3. Problemy z inwigilacją a prace nad RODO 

Jak wynika z powyższych analiz podejścia Parlamentu Europejskiego oraz Komisji, na 

pierwszy plan w pracach nad przepisami o ochronie danych osobowych przebijały się kwestie 

stosowania unijnych zasad nie tylko do przedsiębiorców z UE, ale również do firm spoza Unii 

oferujących swoje usługi i produkty na rynku europejskim, oraz określenia zasad 

przekazywania danych osobowych poza UE (tu zwłaszcza do USA). Zwraca więc uwagę 

specyfika przedmiotowego projektu legislacyjnego, który z założenia dotyczył kwestii 

związanych z ochroną podstawowego prawa, jakim jest ochrona danych osobowych, a finalnie 

dyskusję zdominowały kwestie ekonomiczne.  

Nie można jednak zapominać, że projekt aktu legislacyjnego zawierał szereg innych 

przepisów, które były poddane intensywnym działaniom organizacji lobbingowych, jakie 

towarzyszyły pracom nad RODO, a wszystkie merytoryczne dyskusje toczyły się w kontekście 

wyzwań związanych z zachowaniem „równowagi między prawem europejskim a prawem 

krajowym – z pewną przestrzenią na specyfikę krajową, ale także odpowiednią spójność w całej 

UE – oraz nad potrzebą zapewnienia wystarczającej zgodności, bez tworzenia zbędnych 

obciążeń administracyjnych”215. Prace nad projektem przepisów o ochronie danych osobowych 

toczyły się na tle innych istotnych wydarzeń mających na nie ogromny wpływ, jak np. rewelacje 

E. Snowdena ujawnione w 2013 r. Bez wątpienia tego typu wydarzenia sprawiały, że wówczas 

powszechna uwaga parlamentarzystów bardziej skupiała się na kwestiach negocjowanego 

projektu RODO niż na co dzień.  

                                                           
214 Ibidem. 
215 P. Hustinx, EU Data Protection Reform… 
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Choć generalny wydźwięk politycznej pozycji Parlamentu nie dotyczył bezpośrednio 

ochrony danych osobowych, to jednak intensyfikacja dyskusji politycznej w tym obszarze 

miała też wpływ na prace nad RODO. W praktyce okazało się, że w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy mogę być 

zobowiązane do udostępnienia tych danych podmiotom trzecim, np. władzom USA. W sposób 

oczywisty taka sytuacja wpływała negatywnie na swobodę prowadzenia działalności 

gospodarczej, a dodatkowo mogła obniżać zaufanie klientów do firm w związku z ryzykiem 

udostępnienia ich danych innym instytucjom. Dlatego też z uwagi na zagrożenie stabilności na 

rynku gospodarczym w rezolucji przyjętej 29 października 2015 r. Parlament zdecydowanie 

wezwał władze USA i państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu prowadzenia 

nieograniczonej inwigilacji na masową skalę i masowego przetwarzania danych osobowych 

obywateli oraz potępił ujawnione działania służb wywiadowczych, które stanowiły poważne 

nadużycie zaufania obywateli UE i rażące naruszenie ich praw podstawowych216. Parlament nie 

ukrywał, że widzi potrzebę większego zaangażowania się Unii i państw członkowskich w te 

kwestie. Co ciekawe, podobną ocenę prezentował w tamtym okresie G. Butarelli, EIOD, który 

w jednym z wywiadów zwrócił uwagę na „znaczenie zaufania i pewności w ochronie danych, 

zwłaszcza w obliczu świata zdefiniowanego przez duże zbiory danych (Big Data)”, i podkreślał, 

że kluczowe jest, aby ludzie mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Mówiąc to, zwracał 

uwagę, że 2 lata po ujawnieniu informacji Snowdena Unia nie podjęła żadnych 

rozstrzygających działań, i podkreślił potrzebę zakończenia prac i przyjęcia unijnej reformy 

ochrony danych jako warunku przywrócenia zaufania do ochrony danych217. 

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że tego rodzaju wydarzenia, jak 

ujawnienie przez Snowdena informacji na temat monitorowania obywateli UE przez służby 

amerykańskie, miały wpływ na zwiększenie zainteresowania parlamentarzystów pracami nad 

RODO. Z pozoru nieistotne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych nabierały 

zasadniczego znaczenia z punktu widzenia ochrony podstawowych praw Europejczyków, co 

nadawało politycznego wymiaru dyskusji na temat zasad przetwarzania danych i tym samym 

zwiększało zainteresowanie samym RODO. Miało to też przełożenie na merytoryczne prace 

nad projektem przepisów, gdyż w rezultacie niektórym aspektom projektu poświęcono więcej 

                                                           
216 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie działań następczych w związku 

z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej 

obywateli UE (2015/2635(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0388_PL.html 

[dostęp: 16.04.2021]. 
217 Interview of Giovanni Buttarelli, Politico, 29 maja 2015 r., https://edps.europa.eu/press-publications/press-

news/videos/interview-giovanni-buttarelli-politico_en [dostęp: 16.04.2021]. 

file:///C:/Users/UGoral/Desktop/Pisze%20doktorat/Rozdzial%203/2015/2635(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0388_PL.html
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/videos/interview-giovanni-buttarelli-politico_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/videos/interview-giovanni-buttarelli-politico_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/videos/interview-giovanni-buttarelli-politico_en
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uwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres obowiązywania przepisów, rozszerzenie właściwości 

jurysdykcji również na administratorów danych, czyli podmioty przetwarzające dane, także na 

firmy spoza UE kierujące swoją działalność i usługi do klientów z UE. Pojawiające się głosy, 

że unijna reforma ochrony danych osobowych była bezpośrednią reakcją na historię NSA, 

dowodzą w opinii autorki, jak istotne było zamierzenie unijnego prawodawcy stworzenia 

nowego systemu unijnej ochrony danych zapewniającego bardziej skuteczne i efektywne 

zasady ochrony danych w całej Europie.  

Jednak nawet rewelacje Snowdena czy też inne wydarzenia, jak np. podsłuchiwanie 

rozmów telefonicznych czołowych polityków państw UE, nie miały wpływu na przyspieszenie 

prac nad przepisami o ochronie danych osobowych. Poseł sprawozdawca odpowiedzialny za 

temat dotyczący programu Agencji NSA, C. Moraes (S&D, Wielka Brytania), powiedział o 

rewelacjach Snowdena, że „w czasie, gdy pojawiały się rewelacje Snowdena, zajmowaliśmy 

się już kwestiami prywatności. Zajęliśmy się relacjami Snowdena i doniesieniami prasowymi, 

aby zapewnić jak najbardziej szczegółowe dochodzenie. Wysłuchano informatorów, agencji i 

dziennikarzy z Waszyngtonu. Pod koniec tego procesu zrozumieliśmy, że musimy opracować 

Kartę Praw Cyfrowych (Digital Rights Bill). Jutro można to zmienić w pierwszy etap tego”. 

Takie słowa padły w debacie zorganizowanej w marcu 2014 r., kiedy Parlament miał przejść 

do głosowania nad przepisami dotyczącymi RODO. Wówczas publicznie wyrażono poparcie 

dla projektu, wzywając posłów ugrupowania EPP i ECR do głosowania za przyjęciem 

przepisów. J.Ph. Albrecht zwrócił wówczas uwagę, że „Parlament pokazał, że przykłada dużą 

wagę do obaw obywateli związanych z wykorzystaniem ich danych osobowych. Po 2 latach 

negocjacji odkładanie przyjęcia pakietu byłoby nieodpowiedzialne. (…) Jedynymi 

zwycięzcami byłyby firmy zajmujące się Big Data w Dolinie Krzemowej”218. 

 

3.4.4. Zakończenie parlamentarnej debaty o systemie ochrony danych 

Kiedy ostatecznie w kwietniu 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy 

dotyczące ochrony danych, podkreślano, że dostosują one unijne realia do „wyzwań ery 

cyfrowej”219. Posłowie w swojej większości zagłosowali za ustanowieniem nowych zasad, 

które mają dać każdemu użytkownikowi sieci większą kontrolę nad jego prywatnymi 

                                                           
218 Debata „Europe needs a digital Bill of Rights” odbyła się 11 marca 2014 r. w Parlamencie Europejskim. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140311IPR38601/data-protection-and-nsa-surveillance-

europe-needs-a-digital-bill-of-rights [dostęp: 16.04.2021]. 
219 Komunikat Prasowy, Parlament Europejski, 14 kwietnia 2016 r., 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20160407IPR21776/ochrona-danych-parlament-przyjal-

nowe-przepisy-przystosowane-do-ery-cyfrowej [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140311IPR38601/data-protection-and-nsa-surveillance-europe-needs-a-digital-bill-of-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140311IPR38601/data-protection-and-nsa-surveillance-europe-needs-a-digital-bill-of-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20160407IPR21776/ochrona-danych-parlament-przyjal-nowe-przepisy-przystosowane-do-ery-cyfrowej
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20160407IPR21776/ochrona-danych-parlament-przyjal-nowe-przepisy-przystosowane-do-ery-cyfrowej
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informacjami w cyfrowym świecie smartfonów, mediów społecznościowych, bankowości 

internetowej i globalnych transferów danych. W istocie jednak można zadać pytanie, na ile 

przyjęte zasady odpowiadały interesom osób fizycznych będących klientami banków, usług 

telekomunikacyjnych, odbiorcami nowych urządzeń technologicznych, gwarantując im 

przestrzeganie ich praw podstawowych, jak prawa do ochrony danych, a na ile były efektem 

działań lobbingowych ze strony przedsiębiorców. Tryb prac prowadzonych nad projektem 

RODO umożliwiał uczestnictwo w tym procesie wszystkim zainteresowanym, aczkolwiek 

organizacje reprezentujące sektor prywatny działają w oparciu o sprawne mechanizmy, którym 

próbują dorównać NGO’s reprezentujące interesy społeczeństwa obywatelskiego.  

Prace toczone w Parlamencie wymagały osiągnięcia konsensusu co do potrzeby 

zapewnienia jak najwyższego, jednolitego poziomu ochrony danych w całej UE. Był to element 

zagwarantowania ochrony praw obywateli postrzeganych również jako konsumentów, którzy 

sami będą mogli podjąć decyzję, jakich informacji osobistych będą chcieli udzielić. Cele 

reformy ochrony danych wzmacniające pozycję jednostki i jej praw w coraz bardziej 

zautomatyzowanej rzeczywistości były szczególnie wyraźnie podkreślane przez posła-

sprawozdawcę projektu, J.Ph. Albrechta. Ten niemiecki poseł reprezentujący ugrupowanie 

Zielonych prezentował poglądy bliskie interesom prospołecznym. Jednocześnie z racji 

interesów przedstawianych w trakcie prac parlamentarnych wykazywał duże zaangażowanie w 

tematykę przetwarzania danych osobowych. Wiele zapisów debat toczonych w parlamencie, w 

których autorka uczestniczyła osobiście lub których dokumentacja jest publicznie dostępna, 

wyraźnie pokazuje duży poziom zróżnicowania wśród polityków wiedzy na temat procesów 

zachodzących we współczesnym świecie związanych z wykorzystywaniem danych osobowych 

i tym samym mających wpływ na prywatność człowieka. Z punktu widzenia poziomu wiedzy 

i świadomości społecznej na temat wykorzystywania danych istotne było, że poseł będący 

sprawozdawcą wprost zabiera głos na forum parlamentu, mówiąc np., że Facebook jest firmą 

realizującą swój model biznesowy polegający na zarabianiu pieniędzy przy użyciu danych 

osób, nie jest monopolistą w tym przedmiocie, że są inne firmy – nie mówimy o Google, 

Twitterze, a nawet firmach, o których być może nie słyszano, takich jak Actium lub Thomson 

Reuters, które wykorzystują i sprzedają dane osobowe220. Uchodzący za obrońcę praw 

człowieka poseł Albrecht wykazywał jednocześnie, że ludzie, chcąc aktywnie realizować swoje 

prawa, muszą również mieć świadomość otaczających ich mechanizmów i wymagać 

respektowania swoich oczekiwań i roszczeń. Deklaracja Albrechta był dość jednoznaczna i nie 

                                                           
220 Wkład do debaty parlamentarnej, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-04-18-INT-3-

7746-0000_EN.html [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-04-18-INT-3-7746-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-04-18-INT-3-7746-0000_EN.html
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pozostawiała wątpliwości: „przyjęcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych jest 

ogromnym krokiem naprzód dla Unii Europejskiej i praw podstawowych w Unii Europejskiej. 

Pokazuje, że możemy stworzyć ramy prawne dla ery cyfrowej i że nadal możemy podejmować 

demokratyczne decyzje w Unii Europejskiej, co ma ogromną wartość dla obywateli i 

konsumentów”221. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie grupy w Parlamencie Europejskim 

przyjęły nowe przepisy prawie jednogłośnie, choć zdarzały się też głosy krytyczne, a i wśród 

zwolenników reformy pojawiały się różne poglądy na poszczególne kwestie. Jednak uchwalony 

tekst kompromisowy, który udało się przyjąć na szczeblu europejskim, był efektem procesu 

legislacyjnego, który uwzględniał stanowiska 750 posłów do Parlamentu Europejskiego 

wyrażone w 4000 poprawkach.  

Już po zakończeniu prac legislacyjnych Albrecht podkreślał, że RODO to nowy sposób 

uregulowania wewnętrznego rynku UE w zakresie ochrony danych dający wiele możliwości, 

ale również wyzwań, gdyż to nie tylko zasady ochrony danych w ramach działalności rynkowej, 

ale także problem podstawowych zasad w społeczeństwie technologicznym222. Dlatego też 

podkreśla się wkład Parlamentu Europejskiego w kształtowanie unijnej polityki ochrony 

danych i prywatności, zwłaszcza uwzględniając napięcia międzyinstytucjonalne czy to w 

odniesieniu do obowiązującej procedury ustawodawczej, podziału kompetencji w drodze 

procedury komitetowej, czy też uprawnień związanych z zawieraniem umów 

międzynarodowych223. Współczesna rzeczywistość gospodarcza stawia przed unijnymi 

decydentami wyzwania w zakresie takiego uregulowania zasad ochrony danych jako 

fundamentalnego prawa i jego gwarancji, aby zrównoważyć je z jednoczesnym wspieraniem 

rozwoju gospodarczego i europejskich przedsiębiorców. 

 

3.5. Główne problemy ochrony danych a interesy będące przedmiotem negocjacji między 

państwami członkowskimi i osiągniętych w ramach trylogu kompromisów 

3.5.1. Prace nad RODO jako wyzwanie negocjacyjne 

Mimo że zasada transparentności jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących 

przy przebiegu procesu decyzyjnego w UE, to jednak nie oznacza to, że prace grup roboczych 

                                                           
221 Głosowania 14 kwietnia 2016 r., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-14-INT-4-

157-0000_EN.html [dostęp: 16.04.2021]. 
222 Jan Philipp Albrecht on GDPR, 16 lutego 2018 r., Berlin, https://www.youtube.com/watch?v=a0cMsu9xQrQ 

[dostęp: 16.04.2021]. 
223 Towards a New EU Legal Framework for Data Protection and Privacy Challenges, Principles and the Role of 

the European Parliament, Study, Parlament Europejski, Bruksela 2011, s. 57. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453216/IPOL-

LIBE_ET(2011)453216_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-14-INT-4-157-0000_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-14-INT-4-157-0000_EN.html
https://www.youtube.com/watch?v=a0cMsu9xQrQ
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Rady są upubliczniane. Jak wskazują eksperci, takie podejście jest warunkiem efektywności 

prac, a zasadę transparentności realizuje się za pomocą konkluzji, streszczeń czy notatek 

prasowych publikowanych na stronie internetowej Rady224. Powyższe informacje, jak również 

komunikaty prezentowane przez kolejne prezydencje czy też dokumenty przedstawiane przez 

zainteresowane podmioty, jak np. Grupa robocza art. 29, w odniesieniu do konkretnych 

rozwiązań, pozwalają na zidentyfikowanie głównych problemów, które były przedmiotem 

najbardziej intensywnych dyskusji, zaś osiągnięciu porozumienia w tych kwestiach 

towarzyszyły długie negocjacje. W tej części pracy omówione zostaną te elementy projektu 

rozporządzenia, które w powszechnej opinii, podzielanej przez autorkę, były przedmiotem 

kontrowersji i krytyki ze strony państw członkowskich. Wobec tych konkretnych kwestii 

osiągnięcie konsensusu na forum Rady było szczególnie trudne z wielu powodów. Przede 

wszystkim te kwestie z perspektywy interesów krajowych naruszały wypracowane rozwiązania 

i modele przetwarzania danych, tak jak np. planowana harmonizacja przepisów wymagała 

zmiany dotychczasowych przepisów krajowych, często wbrew poszczególnym interesom 

krajowym. Kolejnym argumentem poruszanym przez niektóre państwa była obawa przed 

przeniesieniem pewnych kompetencji z poziomu krajowego na poziom unijny. Dodatkowo 

świadomość zróżnicowania potencjału i statusu krajowych organów ochrony danych 

powodowała obawy przed przejęciem przez silniejsze czy też większe państwa roli lidera w 

kwestiach związanych z egzekwowaniem przepisów o ochronie danych. W końcu zaś szereg 

decydentów politycznych sprzeciwiało się nałożeniu na przedsiębiorców wysokich kar 

finansowych. 

 

Wybór instrumentu aktu prawnego 

Pierwszym z problemów budzących zróżnicowane podejście wśród delegacji krajowych 

była kwestia wyboru instrumentu prawnego pomiędzy proponowanym przez Komisję 

Europejskim rozporządzeniem a dyrektywą. Wraz przedstawieniem projektu RODO stało się 

oczywiste, że rozporządzenie jako akt prawa obowiązujący bezpośrednio we wszystkich 

państwach członkowskich zastąpi dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych z 1995 r. 

oraz obowiązujące w państwach UE przepisy krajowe, w tym również niektóre przepisy 

sektorowe, jako że kwestie dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w wielu 

regulacjach sektorowych. Państwa członkowskie były świadome, że przyjęcie rozporządzenia 

spowoduje konieczność uchylenia przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż w znacznej 

                                                           
224 Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 

Warszawa 2015, s. 117. 
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części normy prawne w zakresie ochrony danych osobowych będą wynikać bezpośrednio z 

nadrzędnych przepisów unijnego rozporządzenia ogólnego. Z tego też względu, mając 

świadomość wpływu, jaki będzie miała reforma ochrony danych osobowych na krajowe zasady 

przetwarzania danych osobowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, delegacje 

rządowe w sposób kompleksowy określały swoje pozycje negocjacyjne, również z uwagi na 

fakt, że wejście w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych będzie skutkować 

koniecznością przeglądu i dostosowania przepisów krajowych z zakresu ochrony danych 

osobowych do nowej regulacji.  

Tak więc należy podkreślić, że temat wyboru instrumentu prawnego, którego przyjęcie 

zaproponowała Komisja Europejska, rodził obawy wśród państw członkowskich i niechęć 

przeciw tak dalekiej harmonizacji przepisów w tym obszarze. Cel polityczny, jakim było 

ujednolicenie przepisów poprzez przyjęcie rozporządzenia, był poddany głębokiej refleksji, 

zwłaszcza że niektóre delegacje wyraziły preferencje dla dyrektywy, widząc w tym możliwość 

osiągnięcia własnych celów oraz większą elastyczność w tych obszarach, które państwa uznają 

za wskazane. W pierwszym okresie dyskusji w Radzie zagadnienie zastąpienia instrumentu 

prawnego regulującego kwestie ochrony danych w UE nie uzyskało politycznego porozumienia 

między unijnymi państwami225. Biorąc pod uwagę, że w ostatecznym kształcie przepisy 

rozporządzenia przewidują jednak przypadki, kiedy poszczególne kwestie pozostawione są do 

uregulowania lub doprecyzowania przez prawo krajowe (np. ustanowienie i organizacja 

organów nadzorczych lub też uszczegółowienie i rozwinięcie zasad ustanowionych w 

rozporządzeniu w przypadku określonych sytuacji związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, jak przetwarzanie danych w kontekście zatrudnienia, ochrony zdrowia czy w 

celach statystycznych i naukowych), rodzi się pytanie, jakie elementy reformy były 

przedmiotem najgorętszych dyskusji na forum Rady i jak przebiegał proces przyjmowania 

wspólnego podejścia. 

 

Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Kolejnym problematycznym zagadnieniem był wpływ projektowanych przepisów o 

ochronie danych osobowych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ze względu na duże 

znaczenie specyficznych potrzeb sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw dla 

konkurencyjności gospodarki europejskiej kwestie te stanowiły istotny element dyskusji. W 

tym kontekście szczególne znaczenie miało wprowadzenie w projekcie rozporządzenia 

                                                           
225 Notatka prasowa, 25-26.10.2012, Rada WSiSW,  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133241.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133241.pdf
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specjalnych zasad dotyczących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również 

możliwość uwzględnienia dodatkowych kryteriów, takich jak zagrożenia związane z 

przetwarzaniem danych, wielkość administratora, ilość przetwarzanych danych osobowych 

i/lub liczba osób, których dane dotyczą. Zniesienie nadmiernych obciążeń biurokratycznych 

było jednym z głównych postulatów, z jakimi przedstawiciele krajowych administracji siadali 

do negocjacji. Z drugiej zaś strony sygnalizowano obawy związane z zapewnieniem wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa dla przetwarzania danych obywateli w kontekście wprowadzanych 

ułatwień dla biznesu. W efekcie przedstawiciele rządowych delegacji zgłaszali w trakcie 

dyskusji uwagi dotyczące zmniejszenia liczby formalności administracyjnych kosztem 

przeniesienia odpowiedzialności na samych przedsiębiorców czy wprowadzenia mechanizmu 

umożliwiającego przedsiębiorstwom w UE załatwianie spraw w tzw. jednym okienku, tj. przed 

jednym organem ochrony danych niezależnie od tego, w ilu państwach Unii prowadzą 

działalność (tzw. mechanizm one-stop-shop).  

Powyższe postulaty znalazły odzwierciedlenie w projekcie rozporządzenia w brzmieniu 

przedstawionym przez Komisję Europejską. Progi dla małych i średnich przedsiębiorstw 

wprowadzono w przepisach dotyczących obowiązku wyznaczenia przedstawiciela w UE (art. 

25), dokumentacji (art. 28 ust. 4), wyznaczenia inspektora ochrony danych (art. 35 ust. 1) oraz 

nakładania grzywien administracyjnych (art. 79 ust. 3). Dodatkowo projekt przewidywał akty 

delegowane i wykonawcze umożliwiające Komisji uwzględnienie dodatkowych kwestii 

dotyczących mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W tym zakresie pozycja negocjacyjna 

Rady i Komisji zdawała się być zbieżna co do potrzeby wdrożenia rozwiązań szczególnie 

ważnych dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zlikwidowania rozdrobnienia 

przepisów o ochronie danych stanowiącego barierę wejścia na rynek europejski. Należy jednak 

pamiętać, że nawet w przypadku tej, zdawałoby się, ogólnej akceptacji zdarzały się głosy 

krytyczne.  

Jednym z głównych założeń reformy jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego poprzez 

drastyczne cięcia obciążeń administracyjnych i zniesienie takich formalności jak ogólne 

wymogi w zakresie zgłaszania zbiorów danych do rejestracji. Przeciwnicy tego uproszenia, 

reprezentowani w Polsce np. przez senatora M. Seweryńskiego, aktywnie angażującego 

środowisko polskich parlamentarzystów w debatę nad reformą ochrony danych, dość 

krytycznie odnosili się do likwidacji tego obowiązku. W istocie budziło to obawy wynikające 

z przekonania, że ugruntowany system rejestracji zbiorów danych wpływał na podniesienie 

poziomu ochrony. Z kolei Grupa robocza art. 29 pozytywnie odniosła się do faktu, że w 

projekcie rozporządzenia zostały przewidziane wyjątki i progi ograniczające obciążenia 
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administracyjne i przynoszące konsekwencje dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

aczkolwiek Grupa podkreślała, że tego typu uproszczenia nie mogą obniżać poziomu ochrony, 

gdyż podmioty danych powinny korzystać z takiego samego poziomu ochrony niezależnie od 

tego, czy ich dane przetwarzane są przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, czy też 

duże przedsiębiorstwa. Dlatego też, zgadzając się z faktem, że niektóre proponowane 

obowiązki mogą się okazać uciążliwe dla tej grupy podmiotów, organy ochrony danych 

zrzeszone w Grupie roboczej art. 29 wyrażały obawę, że wprowadzone wyjątki mogą 

prowadzić do niespójnych i niepożądanych rezultatów. W tym kontekście pojawiła się 

koncepcja wprowadzenia progu zmniejszającego zakres obciążeń, uzależnionego od charakteru 

i zakresu przetwarzania danych. Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w pracach 

nad projektem rozporządzenia zarówno w Radzie UE, jak i w Parlamencie Europejskim.  

W trakcie prac w Radzie UE wypracowano tzw. podejście oparte na ryzyku (risk-based 

approach). Zgodnie z tą koncepcją zaproponowaną przez prezydencję irlandzką obciążenia 

administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych 

zależałyby od ryzyka, jakie może powstać w związku z przetwarzaniem tych danych. Zasada 

risk-based approach miała wprowadzić model, zgodnie z którym im mniej potencjalnych 

niebezpieczeństw dla danych osobowych, tym mniej obowiązków ciążyło na podmiocie 

administrującym lub przetwarzającym dane. Podejście to zostało wypracowane w odpowiedzi 

na obawy państw członkowskich dotyczące nadmiernego obciążenia administracyjnego i 

kosztów przestrzegania przepisów w związku z nałożonymi na administratorów danych 

obowiązkami, które mogą być szczególnie kłopotliwe dla przedsiębiorstw, których działalność 

związana z przetwarzaniem danych nie niesie ze sobą istotnych zagrożeń dla podmiotów 

danych. Wypracowanie tego podejścia było prezentowane przez rządy państw członkowskich 

jako instrument umożliwiający osiągnięcie równowagi pomiędzy zachowaniem wysokiego 

poziomu ochrony danych obywateli oraz brakiem nadmiernych i nieuzasadnionych obciążeń 

administracyjnych i kosztów dla przedsiębiorstw. Ponadto wprowadzono wyłączenia dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców w zależności od ryzyka dla praw i wolności obywateli, 

rodzaju, zakresu i celu przetwarzanych przez MŚP danych. Zbędna biurokracja miała być 

również usunięta w procedurach związanych z przekazywaniem danych osobowych do państw 

trzecich. 

 

Powołanie unijnego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w UE 

Następnym zagadnieniem budzącym odmienne podejście wśród delegacji narodowych 

była kwestia kształtu i statusu unijnej instytucji utworzonej ds. ochrony danych osobowych. 
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Przyjęcie przepisów regulujących ochronę danych w Unii przebiegało w atmosferze coraz 

bardziej powszechnej świadomości wpływu technologii na problemy społeczne współczesnego 

świata, w powiązaniu z umiędzynarodowieniem przedmiotu uregulowania, za którym nie 

nadążały prawne regulacje obowiązujące, z różnym powodzeniem, w poszczególnych krajach. 

W tym kontekście specjaliści postrzegali wprost, że rozporządzenie o ochronie danych, które 

ma zastąpić dyrektywę UE o ochronie danych, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania 

związane z rozwojem internetu, z rzeczywistością, w której technologie informacyjne w 

połączeniu z telekomunikacją tworzą środowisko, w którym procesy przetwarzania danych nie 

są już ograniczone fizycznymi granicami i podlegają oczywistemu umiędzynarodowieniu226.  

Na tym tle wyłania się jeden z pierwszych problemów, które podlegały dyskusji, a 

mianowicie przyjęcie międzynarodowego modelu zarządzania ochroną danych (international 

governance of data privacy). Dotychczasowa współpraca między organami ochrony danych 

osobowych na szczeblu europejskim – za pośrednictwem Grupy robocze art. 29 – nie 

prowadziła do spójnego egzekwowania, zatem także wymagała ulepszenia. Odpowiedzią na ten 

problem była propozycja Komisji Europejskiej polegająca na nadaniu Grupie roboczej art. 29 

statusu niezależnej EROD, zmierzająca do zwiększenia roli tego ciała w zakresie spójnego 

stosowania przepisów o ochronie danych227. Podstawowym instrumentem, który miał zapewnić 

realizację tego założenia, miała być EROD, ale reforma miała objąć również zmiany na 

szczeblu krajowym – poprzez wzmocnienie roli organów ochrony danych, których utworzenie 

było obligatoryjne już pod rządami wcześniejszej dyrektywy o ochronie danych, jak i na 

poziomie unijnymi poprzez dostosowanie istniejącej formuły współpracy organów ochrony 

danych, w tym również EIOD, oraz zwiększenie efektu spójnego stosowania ujednoliconych 

przepisów. Nadmienić też warto, że w obszarze prawa do ochrony danych osobowych 

funkcjonowały już w UE inne instytucje, takie jak EIOD, Agencja Praw Podstawowych czy 

ENISA, jednak ich rola znacząco się różniła i nie obejmowała uprawnień w zakresie 

egzekwowania prawa228.  

Przyjęcie przepisów określających jeden z kluczowych elementów unijnej reformy 

ochrony danych osobowych, jakim było wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych, które 

zapewnią spójne i skoordynowane stosowanie przepisów o ochronie danych, stało się 

                                                           
226 P. de Hert, V. Papakonstantinou, Three Scenarios for International Governance of Data Privacy: Towards an 

International Data Privacy Organization, Preferably a UN Agency?, „A Journal of Law and Policy for the 

Information Society” 2013, vol. 9(2), s. 273. 
227 U. Góral, Europejska Rada Ochrony Danych – proces transformacji Grupy Roboczej art. 29, „Monitor 

Prawniczy” 2017, nr 20, Dodatek specjalny Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych. 
228 Więcej na temat systemu agencyjnego UE zob. M. Greta, J. Otto, Proces decyzyjny i zarządczy w Unii 

Europejskiej – znaczenie systemu agencyjnego, Wyd. PŁ, Łódź 2019. 
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przedmiotem kompleksowych ustaleń i wymiany stanowisk pomiędzy delegacjami. Kwestie 

tworzenia unijnych instytucji regularnie pojawiają się w debacie toczącej się przy różnych 

okazjach na forum UE. Ciekawie o podejściu do idei tworzenia agencji unijnych pisali autorzy 

opracowania analizującego realizację Programu sztokholmskiego229: „W przypadku podziału 

na kraje duże i małe cechą różnicującą jest stosunek do centralizacyjnych, pro-brukselskich 

rozwiązań w zakresie mechanizmów wdrażania polityk: małe kraje relatywnie częściej 

wspierają Komisję Europejską w dążeniu do tworzenia agencji i zwiększaniu roli Dyrekcji 

Generalnych w zarządzaniu różnymi aspektami współpracy europejskiej w sferze wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, podczas gdy kraje duże z reguły są temu niechętne lub 

są gotowe zaakceptować instytucje o ograniczonych kompetencjach (vide przykład 

Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu)”.  

Przesądzenie o utworzeniu systemu instytucjonalnego opartego na utworzeniu EROD 

rodziło szereg zagadnień będących przedmiotem prowadzonych dyskusji. W kwestii 

wzajemnych relacji między krajowymi organami nadzorczymi a unijną EROD rozstrzygnięciu 

podlegały np. okoliczności, w których organ nadzorczy powinien móc zasięgnąć opinii EROD 

(w zakresie wykonywania uprawnień kontrolnych i przyjęcia środków tymczasowych albo 

sankcji wywierających skutek na podmioty danych w indywidualnych przypadkach bądź też w 

przypadku środków o charakterze ogólnym). Nie ulega wątpliwości, że za każdym razem 

dyskusje nad powołaniem czy utworzeniem kolejnej instytucji działającej na poziomie UE 

budzi wiele emocji. Tak było i w przypadku EROD, kiedy z jednej strony nie ulegało 

wątpliwości, że istnienie silnego mechanizmu zgodności jest jednym z kluczowych elementów 

niezbędnych do uzyskania w całej UE harmonizacji w zakresie ochrony danych osobowych, z 

drugiej jednak strony wiele uwagi przykładano do zakresu kompetencji i uprawnień 

przyznawanych nowemu organowi kosztem krajowych regulatorów. Argument przemawiający 

za koniecznością utworzenia unijnego organu, który będzie gwarantem jednolitego stosowania 

przepisów rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich, miał duże znaczenie 

zarówno dla obywateli, poprzez ułatwienie dochodzenia swoich praw, jak i przedsiębiorców, 

pozwalając na obniżenie kosztów wynikajacych ze stosowania różnych przepisów prawa w 

zależności od państwa członkowskiego, w którym prowadzą swoją działalność.  

Trzeba podkreślić, że w pracach Rady delegacje wiele uwagi przywiązały do 

zapewnienia jak najlepszych rozwiązań w zakresie jednolitego stosowania przepisów. Było to 

zapewne podyktowane obawami np. przed nierównym traktowaniem lokalnych 

                                                           
229 Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania…, s. 23–24. 
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przedsiebiorców lub próbą wykluczenia potencjalnych sytuacji, w których na ten sam podmiot 

za to samo naruszenie mogą być nałożone różne sankcje w zależności od tego, który organ 

nadzorczy jest właściwy. Mając swiadomość, że nowy podmiot będzie miał duże znaczenie dla 

administratorów danych i podmiotów danych, delegacje rządowe musiały w pewnie sposób 

zgodzić się z przyznaniem tej instytucji skutecznych narządzi umożliwiających jednolitą 

interpretację i stosowanie przepisów rozporządzenia, zwłaszcza w sprawach o charakterze 

międzynarodowym. Tu wyraźnie zaznaczyła się też zależność wynikająca z umocowania 

organów ochrony danych w krajowych systemach instytucjonalnych obowiązującego w 

poszczególnych państwach wskutek wdrożenia wcześniejszych przepisów. Często organy te 

miały ograniczoną pozycję, zwłaszcza w odniesieniu do budżetu, personelu, ale też zadań i 

kompetencji. Problem zróznicowania między państawami członkowskim w zakresie zasobów i 

uprawnień krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę danych od początku reformy 

podkreślała zresztą Komisja Europejska. Z pewnością niektóre państwa w utworzeniu unijnej 

instytucji odpowiedzialnej za ochronę danych widziały możliwość odciążenia i dodatkowego 

wsparcia dla lokalnych organów, które nie były w stanie w satyfakcjonujący sposób 

wykonywać swoich zadań w zakresie egzekwowania przepisów. W związku z powyższym w 

toku prac DAPIX stało się oczywiste, że sprowadzenie pozycji EROD jedynie do roli 

opcjonalnej instytucji konsultacyjnej niekorzystnie wpłynie na harmonizację stosowania 

przepisów o ochronie danych osobowych w UE.  

Kolejną kwestią, jaka pojawiła się podczas obrad, było wyposażenie EROD w 

osobowość prawną, umożliwiając tym samym wydawanie przez ten organ decyzji wiążących 

krajowe organy nadzorcze. W toku dyskusji delegacje rozważały różne koncepcje rozwiązania 

powyższego problemu, w tym możliwość nadania EROD osobowości prawnej bądź 

ewentualnie wprowadzenie procedury, w której sprawy wymagające wydania wiążącej decyzji 

byłyby przekazywane do stosowania Komisji Europejskiej. Kolejnym powodem 

uzasadniającym przyznanie EROD pewnych kompetencji w zakresie koordynacji kosztem 

krajowych organów było ryzyko tzw. forum shopping, tj. sytuacji, w której przedsiębiorcy będą 

wybierać na miejsce swojej siedziby to państwo członkowskie, którego organ ochrony danych 

najłagodniej egzekwuje przepisy rozporządzenia. Część delegacji w ramach DAPIX podnosiła 

zastrzeżenia, iż wzmocnienie roli EROD zagrozi niezależności krajowych organów 

nadzorczych, w szczególności gdyby miały być one związane opinią EROD, jednak finalnie 

przeważyło przekonanie, że EROD jako niezależne ciało eksperckie złożone ze zwierzchników 

krajowych organów nadzorczych nie zagraża niezależności samych organów, ma za to 

olbrzymią rolę do odegrania przy harmonizacji stosowania przepisów rozporządzenia. 
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Podkreślano też konieczność zapewnienia, aby działania podejmowane przez EROD nie 

wpłynęły na wydłużenie procesów decyzyjnych krajowych organów nadzorczych. W tym celu 

w przepisach wprowadzono odpowiednie zmiany np. w odniesieniu do odpowiednich terminów 

i procedur. 

 

Uprawnienia Komisji Europejskiej w odniesieniu do wydawania aktów delegowanych i 

wykonawczych na podstawie RODO 

Jednym z kolejnych elementów reformy ochrony danych zaproponowanych we wniosku 

dotyczącym ogólnego rozporządzenia, budzącym dyskusje było wyposażenie Komisji 

Europejskiej w uprawnienie do przyjmowania znacznej liczby aktów delegowanych i 

wykonawczych. Rozwiązanie to, mimo że w pewnym zakresie mogło być instrumentem 

zapewniającym dalszą harmonizację i wytyczne co do stosowania obowiązków, było 

przedmiotem obaw również podnoszonych na forum Rady UE. Kwestie problematyczne 

wskazywane przez państwa członkowskie w trakcie dyskusji to przede wszystkim zbyt duże 

uprawnienia Komisji w zakresie wydawania aktów delegowanych i wykonawczych, 

utrudniające ocenę poszczególnych rozwiązań przez państwa członkowskie i uniemożliwiające 

osiągnięcie przejrzystości, przewidywalności i pewności prawa. Pojawiające się wątpliwości 

odnośnie do przekazania Komisji części uprawnień regulacyjnych spowodowały, że wszystkie 

przepisy projektu musiały być szczegółowo przeanalizowane przez delegacje, również z 

udziałem Grupy roboczej art. 29, z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych, uregulowanych 

w innych częściach projektu, takich jak rola organów ochrony danych, EROD czy też 

mechanizm spójności. Uprawnienie Komisji do wydawania takich aktów wiązało się z 

postanowieniami traktatu lizbońskiego.  

Zgodnie z art. 290 TFUE akty delegowane mogą być przyjmowane w celu uzupełnienia 

lub zmiany innych niż zasadnicze części aktu prawnego, z kolei akty wykonawcze zgodnie z 

art. 291 TFUE mogą być stosowane w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 

prawnie wiążących aktów Unii, takich jak dyrektywa lub rozporządzenie. W odniesieniu do 

projektowanych przepisów rozporządzenia delegacje zwracały uwagę, że proponowane 

przekazanie uprawnień oznacza, iż część przepisów nie będzie wynikać z treści rozporządzenia 

i nie zostanie przyjęta w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Komisja może również 

zrezygnować z proponowania jakichkolwiek dalszych aktów lub przepisów, co mogłoby z kolei 

spowodować niepewność prawną w obszarze objętym delegacją, tj. w odniesieniu do określenia 

jednolitych, bardziej technicznych warunków wdrażania tego rozporządzenia, takich jak 

standardowe formularze i standardowe procedury.  
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Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych i aktów 

wykonawczych mogłoby w efekcie oznaczać funkcjonowanie kilku sposobów regulowania 

ochrony danych na poziomie UE: w samym rozporządzeniu, którego dotyczy wniosek, w akcie 

delegowanym, w akcie wykonawczym oraz w motywach rozporządzenia, naruszając tym 

samym spójne i zharmonizowane podejście na szczeblu UE. Jak wskazuje się w literaturze, 

uprawnienie Komisji w tym zakresie podlega jednak ograniczeniom i może być ograniczone 

przez Parlament lub Radę, które same nie mają inicjatywy, ale mogą wyrazić sprzeciw w 

odniesieniu do zaproponowanego aktu delegowanego w trybie procedury prawodawczej230. W 

szerszym kontekście kwestia przekazywania niektórych kompetencji niezależnym od rządów 

instytucjom, takim jak w tym przypadku Komisja Europejska, może spełniać różne cele 

polityczne, chociażby zapewnić kompetencje niezależnie od przyszłych wyborów i składu 

parlamentu czy też rządów. Uwzględniając fakt, że deklarowanym od samego początku przez 

wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej celem reformy było zapewnienie harmonizacji oraz 

neutralności technologicznej przepisów, trudno doszukiwać się w tym przypadku ambicji 

osiągnięcia wyłącznej mocy decyzyjnej w tym obszarze. Można jednak przychylić się do 

koncepcji, że w tym działaniu była chęć zapewnienia realizacji konkretnych rozwiązań 

planowanych przez V. Reding niezależnie od przyszłych zmian w UE. Przeniesienie części 

uprawnień na rzecz Komisji Europejskiej mogło w sposób oczywisty budzić obawy po stronie 

organów ochrony danych czy też rządów państw członkowskich, dlatego też w tym zakresie w 

tekście projektu rozporządzenia zostało wprowadzonych wiele zmian. Z drugiej jednak strony, 

jak wskazuje np. G. Majone, współcześnie „rządy krajów europejskich są świadome znaczenia 

wiarygodności polityki w coraz bardziej współzależnym świecie, tym samym teoretycznie są 

gotowe zaakceptować niezależność krajowych i europejskich agencji regulacyjnych, jednak w 

praktyce motywowane doraźnymi korzyściami politycznymi często ingerują w decyzje 

regulatorów”231. 

 

3.5.2. Podsumowanie negocjacji 

Po zakończeniu 15 grudnia 2015 r. negocjacji w trialogu, kiedy kompromis wymagał 

jeszcze zatwierdzenia przez LIBE, a następnie przez cały Parlament Europejski oraz Radę UE, 

opinię publiczną zdominowały głosy krytycznie odnoszące się do przyszłych zmian systemu 

                                                           
230 K. Ławniczak, Komisja Europejska między rolą regulacyjną a polityczną, „Przegląd Europejski” 2011, nr 1, s. 

128. 
231 G. Majone, B. Jessop, Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu 

rządzenia, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 31(1), s. 69. 
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ochrony danych. Wśród opinii prezentowanych zwłaszcza przez prawników reprezentujących 

duże globalne przedsiębiorstwa pojawiały się głosy, że nowe przepisy o ochronie danych są 

ostrzejsze niż wcześniejsze regulacje. „Wprowadzone zostały nowe pojęcia i definicje, 

poświęcono większą uwagę egzekwowaniu prawa, a także zaproponowano nowe kary za jego 

łamanie. Ogólnie rzecz biorąc, nowe zasady są surowsze od tych obowiązujących” – powiedział 

T. Van Overstraeten, partner ds. ochrony danych osobowych w brukselskim biurze kancelarii 

prawnej Linklaters232. Na uwagę zwraca też fakt, że mimo ujednolicenia zasad przez przyjęcie 

formy rozporządzenia w tekście pozostało wiele przepisów umożliwiających wprowadzenie 

szczegółowych zasad na poziomie krajowym, co nie budziło aprobaty ze strony rynku: „Z kolei 

poparcia nie wzbudziły wprowadzone w takcie ostatniej fazy negocjacji zmiany dotyczące 

ochrony danych osób niepełnoletnich. Zgodnie z kompromisowym tekstem państwa 

członkowskie będą mogły wprowadzić obowiązek uzyskania przez firmy zgody opiekunów 

prawnych osób poniżej 16. roku życia, zanim dane osobowe tych osób będą wykorzystane. 

«Ten zapis, jak i wszystkie pozostałe, które pozostawiają władzom krajowym pole manewru, 

wprowadzą różnice w prawie stosowanym przez poszczególne państwa. W ostatecznym 

rozrachunku nie przyniesie to nikomu żadnych korzyści» – ocenił Van Overstraeten”. Z kolei 

eksperci organizacji branżowych, takich jak International Association of Privacy Professionals 

(IAPP) czy Digital Europe, przyznawali, że pożądana większa spójność prawa nie zostanie 

osiągnięta pomimo przyjęcia rozporządzenia o ochronie danych. Podawali też w wątpliwość, 

że uzgodniony tekst w rzeczywistości osłabi zdolność przedsiębiorstw w Europie do 

inwestowania, wprowadzania innowacji i tworzenia miejsc pracy. Dla przedsiębiorców istotne 

były również nowe – z punktu widzenia regulatora – rozwiązania RODO, które znacząco 

wpłyną na sposób, w jaki krajowe organy ochrony danych, rozpatrując skargi, będą traktować 

przedsiębiorców, czyli administratorów danych, wraz z utworzeniem niezależnego organu, tj. 

EROD, która będzie koordynować organy krajowe233.  

Tak krytyczna i natychmiastowa reakcja ze strony sektora prywatnego nie mogła 

pozostawać bez wpływu na dalsze działania podejmowane przez rządy państw członkowskich 

na poziomie krajowym w związku z wdrażaniem przepisów RODO, jednak ta kwestia nie jest 

przedmiotem poniższego opracowania. Z punktu widzenia badawczego należy jednak 

podkreślić fakt, że 4-letnie prace delegacji narodowych w ramach Rady UE doprowadziły do 

                                                           
232 Ochrona danych w UE: jest porozumienie, Euroactive, 15 grudnia 2015 r., www.euroactive.pl [dostęp: 

16.04.2021]. 
233 Podcast: How To Interpret the New GDPR, Notes from the IAPP Europe Managing Director, 16 grudnia 2015 

r., www.iapp.org [dostęp: 16.04.2021]. 
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przyjęcia przepisów rozporządzenia o ochronie danych w kształcie umożliwiającym państwom 

Unii prowadzenie dalszych działań regulacyjnych na poziomie krajowym, zwłaszcza jeśli 

chodzi o doprecyzowanie przepisów rozporządzenia, wydawanie dalszych wytycznych przez 

EROD, stosowanie mechanizmu współpracy i spójności czy też statusu krajowych organów 

nadzorczych. 
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Rozdział 4 

Społeczna potrzeba gwarancji prawa do ochrony danych osób fizycznych w UE 

 

4.1. Jednostka jako podmiot prawa do ochrony danych osobowych 

Prawa obywateli wynikające z uznanego w UE systemu ochrony danych osobowych 

zyskują na szczególnym znaczeniu w kontekście szybko rozwijających się technologii i 

stanowią istotny element reformy podejścia Unii w tym zakresie. Prawodawca unijny, 

decydując się na przedstawienie nowych przepisów regulujących materię ochrony danych 

osobowych, wiele uwagi poświęcił zwłaszcza kwestiom wzmocnienia praw obywateli poprzez 

zwiększenie kontroli osób nad przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych oraz 

zapewnienie skutecznych środków przeciwdziałania i reagowania na naruszenia ochrony 

danych. 

Postęp technologiczny sprawia, że coraz ważniejsza staje się ochrona danych 

osobowych, która jest zapisana w Karcie Praw Podstawowych UE. Nie wchodząc w rozważania 

na temat efektywności Karty, nawet jej krytyczni komentatorzy oceniają przyjęcie przepisów 

RODO jako przykład „wprowadzenia praktycznych reform w szczegółowych obszarach, w 

których może dochodzić do najcięższych naruszeń praw podstawowych spowodowanych 

działaniami organów i instytucji UE bądź państw członkowskich wykonujących prawo 

unijne”234. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej (FRA), naruszenia ochrony danych są głównie wynikiem działań internetowych, 

marketingu bezpośredniego i nadzoru wideo, popełnianych np. przez organy rządowe lub 

instytucje finansowe i zdrowotne, które dokonują przetwarzania danych, często o charakterze 

szczególnie wrażliwym, jak dane o zdrowiu.  

Prawo regulujące kwestie ochrony danych osobowych w UE funkcjonowało od 1995 r. 

Obywatele Unii, którzy wówczas osiągali pełnoletność oraz pełnię praw obywatelskich, mogli 

korzystać z przysługujących im praw na podstawie przepisów dyrektywy o ochronie danych 

95/46/WE. W 2016 r. – w momencie uchwalenia reformy ochrony danych w UE – ukończyli 

właśnie 40. rok życia, będąc aktywnymi konsumentami korzystającymi z usług oferowanych 

przez firmy przez internet. Jednak statystyki wykazywały, że pełnoletni obywatele pomimo 

obowiązującego od wielu lat, przez całe ich dorosłe życie, prawa o ochronie danych osobowych 

wciąż z dużą obawą odnosili się do kwestii związanych z bezpieczeństwem dotyczących ich 

danych przetwarzanych przez firmy, zwłaszcza te prowadzące działalność gospodarczą. Jak 

                                                           
234 P. Tacik, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony – próba bilansu, „Politeja” 

2018, nr 3(54), s. 320. 
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wynikało z badań Eurobarometru, połowa europejskich użytkowników internetu obawiała się, 

że padnie ofiarą oszustwa polegającego na bezprawnym wykorzystaniu danych osobowych. 

Około siedmiu na dziesięć osób obawiało się, że ich dane mogą być wykorzystane niezgodnie 

z ich założonym przeznaczeniem. Z kolei tylko 15% miało poczucie, że mają oni pełną kontrolę 

nad danymi, które ujawniają online, natomiast mniej niż jedna na trzy osoby (31%) uważała, 

że zupełnie nie posiada kontroli nad swoimi danymi235. Powyższe dane wyraźnie pokazywały, 

że mimo wprowadzenia regulacji prawnych gwarantujących obywatelom ochronę ich danych 

praktyka wskazywała na nieskuteczność tego prawa w praktyce. W niniejszym rozdziale należy 

więc postawić pytanie, czy obywatele dostrzegają potrzebę ochrony ich prywatności i danych 

osobowych, jak ta potrzeba kształtuje się na przestrzeni lat i jak takie czynniki, jak rozwój 

technologii czy globalizacja usług, wpłynęły na większą identyfikację potrzeb społecznych w 

tym zakresie.  

Mając na uwadze fakt, że unijne regulacje prawne mają oddziaływać przede wszystkim 

na państwa członkowskie, organy ochrony danych osobowych i podmioty przetwarzające dane, 

istotnym zagadnieniem staje się równowaga pomiędzy działaniami aparatu władzy a realnymi 

uprawnieniami jednostki. Przepisy RODO oddziaływują bezpośrednio na obywateli, 

przyznając im nowe prawa oraz wprowadzając mechanizmy umożliwiające korzystanie z 

przysługujących im uprawnień. Należy jednak zastanowić się, czy jednostka odczuwa 

faktycznie upodmiotowienie w procesach przetwarzania danych, będąc poddawana ciągłym 

procesom, które są dla niej niezrozumiałe (jak np. profilowanie, ocena behawioralna, działanie 

algorytmów i systemów opartych na sztucznej inteligencji). Eksperci podkreślają również, że 

licznym korzyściom wynikającym z nowych technologii towarzyszy niepokój wynikający z 

wkroczenia tych systemów w rozmaite sfery, co może rodzić poczucie zagrożenia np. w 

kontekście zatrudnienia – dla osób, których zawody zostaną wyparte przez sztuczną 

inteligencję236. Można więc uznać, że obawy związane z bezpieczeństwem danych osobowych 

są elementem szerszego zjawiska relacji na styku społeczno-technologicznym i realizacji praw 

i wolności w obliczu rozwoju przemysłu cyfrowego. Działania władz wobec jednostki, 

wprowadzanie regulacji prawnych w sposób oczywisty angażowały szereg organizacji 

zainteresowanych zapewnieniem realnych gwarancji praw podmiotowych w zakresie ochrony 

danych. W tej kwestii dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że unijna reforma ochrony danych 

                                                           
235 Eurobarometr, badanie specjalne 431 – „Data protection” (ang. Ochrona danych), wydanie z czerwca 2015 r., 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=52404 [dostęp: 16.04.2021]. 
236 K. Czapska, Sztuczna inteligencja jako źródło prawa [w:] Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami 

prawa, red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Wyd. KUL, Lublin 2020, s. 41. 
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opierała się na założeniu, że dalszy rozwój cyfrowej przyszłości Europy nie jest możliwy bez 

wzmocnienia praw obywateli poprzez realne zwiększenie kontroli nad ich danymi. 

Przełom XX i XXI w. dla ochrony danych osobowych był okresem kształtowania się i 

utrwalania postaw społecznych związanych ze świadomością prawa do ochrony danych 

osobowych. Zwraca jednak uwagę fakt, że mimo optymistycznych ocen stanu wiedzy 

społeczeństwa na temat praw związanych z ochroną danych w praktyce jednostka ciągle 

napotyka liczne problemy i niejasności związane z tym obszarem przynależnego każdej istocie 

ludzkiej prawa do intymności i prywatnej przestrzeni. Jak czytamy w publikacji 

podsumowującej początkowy okres działania organu ochrony danych w Polsce, „suma 

pierwszych dwóch kadencji GIODO jest optymistyczna. Badania potwierdzają obserwację, że 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych zakorzeniły się w świadomości Polaków, coraz 

rozleglejsza jest wiedza o prawach związanych z ochroną danych. Wzrasta też poczucie 

bezpieczeństwa danych i można zaryzykować twierdzenie, że w tej materii w Polsce jest już 

tak, jak w krajach o znacznie dłuższych tradycjach demokratycznych”237. Z pewnością normy 

regulujące zasady związane z przetwarzaniem danych po kilku latach stosowania utrwaliły w 

społeczeństwie polskim świadomość funkcjonowania ochrony danych osobowych, pozostaje 

jednak pytanie, na ile ta wiedza przekłada się na postawy społeczne. Ocena poziomu stanu 

przestrzegania prawa do ochrony danych, niezależnie od tego, czy mówimy o Polsce, czy o 

całej Unii, może obrazować stosunek społeczeństwa do zapewnienia potrzeb w tym zakresie. 

W pierwszym rozdziale tej pracy omówiono czynniki, jakie miały wpływ na rozwój prawa do 

prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych.  

 

4.1.1. Konstytucyjne korzenie prywatności 

Należy przypomnieć, że prywatność jednostki jest w wielu krajach UE wartością 

chronioną konstytucyjnie. Znajduje także odbicie w polskiej Konstytucji z 1997 r., gdzie art. 

47 zawiera ogólne gwarancje ochrony prywatności, a art. 51 odnosi się bezpośrednio do 

aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce. W 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. podkreślono, że tzw. autonomia 

informacyjna jednostki oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym 

informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi 

informacjami znajdującymi się w posiadaniu innych podmiotów238. Co do zasady państwa 

członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia ochrony i przestrzegania praw 

                                                           
237 Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro, publikacja Biura GIODO, Warszawa 2006, s. 5. 
238 Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002 r., sygn. U 3/01. 
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podstawowych w prawie ustrojowym, jednak w praktyce analiza konstytucyjnych rozwiązań i 

podejścia do istoty w porządku konstytucyjnym jest konieczna w krajobrazie ochrony praw 

podstawowych. W każdym razie, jak pisze M. Brkan, co prawda analizując koncepcję istoty 

tych praw, „porządki konstytucyjne poszczególnych państw członkowskich wydają się różnić”, 

i to jak widać nie tylko w kwestii tego, czy każde prawo podstawowe ma nietykalny rdzeń i czy 

oddzielna ochrona takiego rdzenia jest konieczna, ale również w kwestii objęcia zakresem 

uregulowania konstytucyjnego239.  

Szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie należy upatrywać przyczyn różnorodności w 

określeniu ustrojowych ram prawa do prywatności i ochrony danych, opierając się na analizie 

rozwiązań krajowych, wydaje się, że konstytucyjnie umocowane gwarancje prawa do 

prywatności są specyfiką państw, które w poprzednich latach były zagrożone reżimem 

totalitarnym, natomiast próżno szukać tego typu przepisów w ustawach zasadniczych krajów 

Europy Zachodniej. Taka refleksja nasuwa się po analizie danych dostępnych w zasobach 

Agencji Praw Podstawowych UE, z których wynika, że kwestie dotyczące prywatności i 

ochrony danych osobowych są określone w konstytucjach bądź ustawach zasadniczych takich 

państw, jak: Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Finlandia, Słowacja, Litwa i Słowenia240. Choć 

znajdziemy też tego typu normy w konstytucjach Hiszpanii czy Portugalii, to jednak 

zdecydowanie doświadczenie państw postkomunistycznych miało bezpośrednie 

odzwierciedlenie w konstytucyjnym zagwarantowaniu podstawowych praw obywateli. Nie 

oznacza to jednak, że prywatność Holendrów, Francuzów czy Niemców ma mniejsze znaczenie 

w hierarchii praw. Główne znaczenie miała z pewnością wrażliwość państw bloku 

postkomunistycznego co do potrzeby zapewnienia demokratycznych gwarancji w 

ustanawianych przepisach nowych konstytucji. Wydaje się, że rolę odgrywał tu przyjęty model 

społeczny, zaś pozostałości wynikające z doświadczeń minionych systemów totalitarnych i 

autorytarnych, na które zwracali uwagę konstytucjonaliści, podkreślając, że świadomość tych 

zagrożeń „rzutowała na pojawienie się nowych tendencji w konstytucjonalizmie zachodnim, a 

zwłaszcza na uświadomienie sobie szczególnej roli, jaką odgrywa ochrona praw człowieka w 

społeczeństwie demokratycznym”241, miały dodatkowe znaczenie, próbując nadać 

konstytucyjnym normom praw człowieka i obywatela wymiar realny, a nie tylko deklaratywny. 

                                                           
239 M. Brkan, The Essence of the Fundamental Rights to Privacy and Data Protection: Finding the Way Through 

the Maze of the CJEU’s Constitutional Reasoning, Cambridge University Press 2019. 
240 Dane pochodzą z zestawienia dotyczącego krajowych przepisów konstytucyjnych, dostępnego na stronie 

internetowej Agencji Praw Podstawowych: https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/8-protection-personal-

data?page=2#TabNational [dostęp: 16.04.2021]. 
241 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 85. 
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Potwierdzenie powyższej tezy wyraził również M. Wyrzykowski, który wskazał, iż „regulacja 

zagadnienia ochrony danych jest cechą znamienną ostatniej fali konstytucjonalizmu 

europejskiego w Europie Środkowej i Wschodniej”242. 

Na przestrzeni lat obowiązywania unijnych i krajowych przepisów o ochronie danych 

zmianie uległo szereg czynników, które miały wpływały na oczekiwania jednostki w zakresie 

jej potrzeb socjalno-ekonomicznych. Geneza prawa do prywatności i ochrony danych, 

przeprowadzona w pierwszym rozdziale rozprawy, wykazuje, że warunki społeczne miały 

bezpośredni związek na pojawienie się konieczności zapewnienia jednostce ochrony przed 

nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją w jej prywatne życie. Rozwój narzędzi i technologii 

pozwalających na przetwarzanie danych na masową skalę to swego rodzaju test dla europejskiej 

koncepcji ochrony danych osobowych.  

Opierając się na przyjętym w Polsce modelu regulacji prawa do ochrony danych, 

zasadne jest też uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego mającego istotny 

wpływ na wykładnię i stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Jak wskazuje P. 

Litwiński, „analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego problematyki 

ochrony prywatności prowadzi do wniosku, że skupia się ono na problematyce przetwarzania 

informacji o obywatelach przez organy władzy publicznej, przy wykorzystaniu 

przysługujących im uprawnień. W mniejszym stopniu natomiast dotyczy przetwarzania danych 

osobowych przez administratorów z sektora prywatnego”243. Kontynuując myśl autora, należy 

podkreślić, że współczesne pojmowanie prywatności nader często pozostaje w bezpośredniej 

korelacji z rozwojem instrumentów władzy państwowej. Wiąże się to z jednej strony ze stałym 

rozwojem na przestrzeni ostatnich lat różnych form nadzoru ze strony aparatu państwa, z 

drugiej zaś strony z coraz większą świadomością społeczeństwa i aktualizacją wiedzy w tym 

zakresie. W literaturze podnoszono kwestię ścisłego związku pomiędzy zaufaniem 

społeczeństwa do władzy a wysokim poziomem ochrony danych osobowych. Była rzecznik 

praw obywatelskich, I. Lipowicz, wskazywała, że należy dostrzec korelację „pomiędzy 

należycie chronioną autonomią informacyjną a rozwojem demokracji i społeczeństwem 

obywatelskim. Tylko obywatel, który nie odczuwa stałego, uzasadnionego lęku, że przejawy 

jego aktywności publicznej, abonowana prasa, komentarze internetowe, przynależność partyjna 

i związkowa będą śledzone i wywrą wpływ np. na utrzymanie miejsca pracy, będzie naprawdę 

                                                           
242 M. Wyrzykowski, Ochrona danych – zagadnienia konstytucyjne, ISP, Warszawa 1999, s. 20. 
243 P. Litwiński, Zasada autonomii informacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a stosowanie 

przepisów o ochronie danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, 

red. P. Fajgielski, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 169. 
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wolnym obywatelem skłonnym do brania udziału w życiu publicznym”244. Postawione przez 

Lipowicz argumenty pozostają wciąż bardzo aktualne w czasach, kiedy obserwowane są 

działania podejmowane w większości państw europejskich, które pod hasłem walki z epidemią 

koronawirusa stopniowo coraz bardziej wkraczają w sfery wolności osobistej, w tym prawo do 

prywatności, zwiększając uprawnienia władzy w zakresie kontroli i nadzoru.  

 

4.1.2. Formy nadzoru nad obywatelami 

W publicznym dyskursie na temat bieżącej polityki i działań państwa komentatorzy 

zwracają uwagę na zwiększanie roli państwa i powiększanie nadzoru nad obywatelami pod 

pretekstem zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia zdrowia i 

bezpieczeństwa245. Jednocześnie podkreśla się związek pomiędzy rozwojem rynku nowych 

technologii umożliwiających stosowanie nadzoru, dostarczanych przez producentów kamer, 

oprogramowania śledzącego twarze, mierzącego temperaturę czy skanującego tęczówkę oka, a 

utrwaleniem powszechnego poczucia stanu zagrożenia pandemią w społeczeństwie. W XXI w. 

uzależnienie człowieka od technologii przybiera różnorodne, wyrafinowane formy, które są 

stosowane zarówno przez prywatne firmy, jak i władze publiczne. Różnice zdają się być 

ogromne, bo stosowanie np. oprogramowania rozpoznającego twarz przez prywatny telefon, 

używane do łatwiejszego posługiwania się nim, wydaje się być dalekie od jakiejkolwiek formy 

zniewolenia, podczas gdy ta sama technologia stosowana przez służby publiczne nosi znamiona 

naruszenia praw i wolności obywatelskich.  

Czy przepisy RODO pozwolą na ugruntowanie się jednolitych, wysokich standardów w 

zakresie ochrony danych, a jednocześnie wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo, które 

odnajdzie skuteczne sposoby ochrony swojej prywatności we współczesnym cyfrowym 

świecie? Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być przedmiotem badań, zwłaszcza w 

zakresie oceny skutków regulacji dokonywanej przez unijnego prawodawcę. Elementem takiej 

oceny powinno być właśnie stosowanie praw osób, których dane dotyczą, w praktyce, gdyż nie 

jest przesądzone, że ludzie doceniają uprawnienia, jakie zagwarantowały im przepisy, co w 

efekcie może czynić je bezużytecznymi czy wręcz martwymi. O tym, że problem jest aktualny, 

mogą świadczyć działania podejmowane na poziomie UE przez posłów do Parlamentu 

Europejskiego oraz EROD, których przedmiotem zainteresowania było np. stosowanie przez 

                                                           
244 I. Lipowicz, Konstytucyjne podstawy ochrony danych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy 

dziesięciolecia”, red. P. Fajgielski, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 48. 
245 Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 2020. Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw 

człowieka, 3 lutego 2021 r., https://www.hfhr.pl/2020-raport/ [dostęp: 16.04.2021]; Ł. Warzecha, Bardzo 

pesymistycznie na nowy rok, „Rzeczpospolita” z 30 grudnia 2020 r., s. A4. 

https://www.hfhr.pl/2020-raport/
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organy ścigania systemów rozpoznawania twarzy. W jednym z dokumentów – w odpowiedzi 

na wątpliwości podniesione przez eurodeputowanych w sprawie Clearview AI246 – EROD 

zwróciła uwagę na obawy dotyczące niektórych możliwości technologii rozpoznawania twarzy, 

przypominając, że w obecnej formie i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przyszłego lub 

trwającego dochodzenia nie można wykazać legalności wykorzystania tej technologii przez 

organy ścigania UE, co oznacza, że „korzystanie z usług takich jak Clearview AI przez organy 

ścigania w Unii Europejskiej może być uznane za niezgodne z unijnym systemem ochrony 

danych”247. Tym samym europejski organ ds. ochrony danych ostrzegł, że istnieją uzasadnione 

wątpliwości, czy używanie technologii rozpoznawania twarzy opracowanej przez amerykańską 

firmę Clearview AI przez organy ścigania w UE jest legalne. Z punktu widzenia interesów 

politycznych państw członkowskich istotne znaczenie ma fakt, że EROD przedstawiła jedynie 

wstępną ocenę prawną możliwego korzystania z takiej usługi, odnosząc się w ten sposób do 

kwestii dotyczącej stosowania prawa UE o ochronie danych, jednocześnie nie ingerując we 

wszelkie przyszłe lub będące w toku dochodzenia prowadzone przez krajowe organy nadzoru 

w odniesieniu do obowiązujących krajowych ram prawnych dotyczących stosowania 

technologii biometrycznych i systemów do rozpoznawania twarzy przez organy ścigania. Bez 

wątpienia technologia rozpoznawania twarzy w ocenie unijnych organów ochrony danych 

stanowi ryzyko naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych 

osobowych, ale także innych podstawowych praw i wolności (w szczególności wolność 

wypowiedzi i informacji, wolności zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolności myśli, sumienia 

i religii). Może również wpłynąć na uzasadnione oczekiwanie anonimowości w przestrzeni 

publicznej.  

 

Wpływ rozwoju technologii na społeczną świadomość normatywizacji funkcjonujących 

zasad 

Należy postawić więc pytanie o wpływ stosowania narzędzi inwigilujących na postawy 

społeczne. Wiąże się to bezsprzecznie z oceną, w jakim stopniu masowy rozwój systemów i 

technologii śledzących zwiększa u ludzi potrzebę prywatności czy wręcz odwrotnie – 

wszechobecność kamer powoduje brak wrażliwości i nie wzbudza reakcji obronnej. Poza 

                                                           
246 Clearview AI umożliwia użytkownikom łączenie obrazów twarzy danej osoby z bazą danych zawierającą ponad 

trzy miliardy zdjęć pobranych z mediów społecznościowych i innych źródeł. Według doniesień mediów z tej 

kontrowersyjnej aplikacji korzysta ponad 600 organów ścigania na całym świecie. 
247 Oświadczenie prasowe z 31. posiedzenia plenarnego EROD, https://uodo.gov.pl/pl/file/2943 [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://uodo.gov.pl/pl/file/2943
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koniecznością zachowania ochrony danych osobowych stosowanie nowych technologii rodzi 

też szersze problemy z etycznego i społecznego punktu widzenia. 

Problematyka zapewnienia ochrony dzieci w internecie, w tym poprzez ochronę danych 

osobowych, jest częścią programu polityki międzynarodowej określoną ramami prac kilku 

organizacji międzyrządowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Jak wskazuje 

raport OECD, istnieje wspólne zrozumienie tego problemu w różnych krajach, zaś współpraca 

międzynarodowa i regionalna prowadzona na szczeblu politycznym i operacyjnym ma 

zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom związanym z ochroną dzieci248. Budowanie 

świadomych postaw wśród dzieci i młodzieży jest działaniem rozwijanym od wielu lat przez 

organy ochrony danych w UE249. Potrzeba wprowadzania treści dotyczących prawa do 

prywatności i ochrony danych osobowych jest istotna zwłaszcza w kontekście właściwego ich 

rozumienia i stosowania przez przyszłe pokolenia. Wśród dzieci, które od lat uczestniczą w 

programie edukacyjnym, widać wyraźną tendencję do kojarzenia ochrony danych osobowych 

z czymś w rodzaju zakazu, co potwierdzają np. prace plastyczne, które powstają w różnych 

konkursach250. Najczęściej pojawiającym się elementem graficznym są: kłódka, łańcuch 

zamykający dostęp, czasem złodziej próbujący wykraść dane. Takie w pewnym sensie 

pejoratywne postrzeganie tego prawa może mieć związek z publicznym odczuciem potrzeby i 

zasadności prawnej regulacji ochrony danych.  

Powszechnie znanym problemem związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie 

danych osobowych jest brak zrozumienia, jakie dokładnie obowiązki wynikają z przepisów, 

oraz problem z ich interpretacją. Rodzi to w praktyce liczne przypadki błędnego stosowania 

przepisów kojarzonych z nieuzasadnionym utrudnianiem procedur i nadmierną biurokracją. 

Komisja Europejska, świadoma tych problemów, przedstawiając reformę ochrony danych, 

deklarowała właśnie uproszczenie zasad i zniesienie obciążeń o charakterze administracyjnym. 

Jednak wola prawodawcy, nawet najbardziej racjonalnego, jest konfrontowana z pewnego 

rodzaju czarnym PR, jaki towarzyszy ochronie danych, m.in. w naszym kraju. Jednym z 

powodów takiego stanu rzeczy wydaje się być ciągły brak wystarczającej wiedzy, nawet wśród 

samych prawników, którzy często mylnie kojarzą ochronę danych osobowych z kwestiami 

                                                           
248 Raport OECD Protecting children online. An overview of recent developments in legal frameworks and policies, 

2 czerwca 2020 r., http://www.oecd.org/education/protecting-children-online-9e0e49a9-en.htm [dostęp: 

16.04.2021]. 
249 Przykładem inicjatywy edukacyjnych prowadzonych przez unijne organy ochrony danych może być projekt 

Arcades finansowany ze środków UE. Więcej informacji na temat tego projektu jest dostępnych na stronie 

internetowej GIODO: https://archiwum.giodo.gov.pl/en/466 [dostęp: 16.04.2021]. 
250 Program edukacyjny „Twoje dane, twoja sprawa” realizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts [dostęp: 16.04.2021]. 
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informatycznymi z zakresu bezpieczeństwa informacji, zapominając o genezie tych przepisów 

wywodzącej się z prawa pierwotnego UE i gwarancji praw człowieka. Powodem braku 

zrozumienia może być nadal niewystarczająco jasny sposób przetwarzania danych, tj. 

procesów, jakim poddawane są dane osobowe. Z tej przyczyny RODO wprowadza do 

stosowania zasadę przejrzystości, zgodnie z którą należy zapewnić, aby podmioty 

przetwarzające dane osobowe informowały o tym fakcie w sposób jasny, prosty i zrozumiały 

dla zwykłego człowieka. Wydaje się, że problem zrozumienia języka prawa jest zagadnieniem 

szerszym i wykraczającym poza ramy niniejszego rozważania, jednak zdecydowanie jest to w 

tym konkretnym przypadku jedna z przyczyn, dla których ochrona danych osobowych jest mało 

przyjazna i przez to niechętnie stosowana przez obywateli w ich codziennym życiu. Nie bez 

wpływu może być też kultura prawna, która ma związek ze rozumieniem roli społeczeństwa, 

które w systemie z długowiekowymi tradycjami demokratycznymi nie boi się głośno wyrażać 

swoich poglądów, ma większą świadomość swoich praw i możliwości dochodzenia 

respektowania praw, jest wspierane przez rozbudowaną sieć organizacji społecznych 

zajmujących się różnymi aspektami praw człowieka. Zapewne dużą rolę w procesie 

przybliżania społeczeństwu zasad ochrony danych może odgrywać lepsza i zwiększona 

komunikacja oraz działania informacyjne ze strony odpowiednich organów i organizacji 

społecznych. Zwłaszcza te ostatnie mogą spełniać pożyteczną społecznie rolę w dzieleniu się 

wiedzą na temat praktycznych aspektów stosowania prawa dla osób niebędących 

profesjonalnymi prawnikami czy ekspertami.  

W ten sposób przechodzimy do kolejnego zjawiska, które nie pozostaje bez znaczenia 

dla ogólnego niskiego poziomu absorbcji zasad i praw ochrony danych, na które warto zwrócić 

uwagę. W obszarze ochrony danych osobowych również w Polsce funkcjonuje grupa 

ekspertów zajmujących się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej. Z racji dość 

hermetycznej struktury tego środowiska pojawia się potrzeba wprowadzenia szerokiego 

podejścia do kwestii kształcenia specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, a co się 

z tym wiąże – otwarcia środowiska i przybliżenia szerszej opinii publicznej problemów 

wynikających z praktyki stosowania przepisów, co miałoby z pewnością pozytywny wpływ na 

ogólny odbiór tej gałęzi prawa. Jak podkreślają autorzy raportu Digital ethics, „ważne jest, aby 

konsumenci mieli możliwie pełną wiedzę, jak dana technologia działa, w jakiś sposób korzysta 

z naszych danych i jakie mogą być tego rezultaty. Rozsądne regulacje i równe zasady wobec 

wszystkich podmiotów są potrzebne, ale nie są panaceum na problem bezpieczeństwa. Dlatego 
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podkreślać należy rolę edukacji, w tym uświadamianie, że there are no free lunches [nie ma nic 

za darmo – przyp. U.G.], a nasze dane to bardzo cenna waluta na rynku”251. 

Współczesne społeczeństwa poddane są zmianom cywilizacyjnym będącym efektem 

pojawiających się w niespotykanym wcześniej tempie mechanizmów i środków przekazywania 

informacji. Upowszechnienie się internetu, elektronicznych środków komunikacji oraz ogólnie 

mówiąc – technologii informacyjno-komunikacyjnych porównywane jest do przełomu 

związanego z pojawieniem się druku. Dzięki internetowi człowiek posiada nieograniczony 

dostęp do informacji, co z jednej strony powoduje, że jednostka dąży do tego, żeby tę wiedzę 

posiąść, z drugiej zaś strony prowadzi to do swego rodzaju uzależnienia od informacji. Pociąga 

to za sobą przyzwolenie na poniesienie konkretnych kosztów, w tym także ograniczenie prawa 

do prywatności, w zamian za dostęp do informacji. Powszechne wykorzystanie informacji 

podlega ciągłej normatywizacji potwierdzonej orzecznictwem ETPC. Dodatkowo zaś 

tworzenie standardów prawnych jest rezultatem nowych zjawisk wynikających z nasilających 

się tendencji globalizacyjnych. 

Unijna regulacja w zakresie ochrony danych, jaką jest RODO, to przykład 

odzwierciedlenia w prawie materialnym zmian o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa. Jest 

to podjęta wspólnie przez instytucje UE oraz państwa członkowskie próba zmiany 

całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych i zagwarantowania 

podstawowych praw i godności jednostce w związku z powszechnym i masowym przepływem 

informacji. Prawo do prywatności oraz prawo do ochrony danych osobowych często są 

porównywane do prawa do indywidualnej wolności. Chodzi o prawo – wolność wyboru 

jednostki do korzystania z nowoczesnych technologii, a nie uznawanie jej za instrument i 

przedmiot zniewolenia przez technologię. Dlatego też nowe przepisy o ochronie danych 

osobowych deklaratywnie mają na celu wzmocnienie praw osób, tak aby zapewnić im realną 

kontrolę nad przetwarzaniem ich danych, profilowaniem oraz podejmowaniem władczych 

rozstrzygnięć opartych na automatycznych decyzjach rodzących skutki prawne. Należy się 

zgodzić z poglądem wyrażonym przez T. Jasudowicza, iż „ochrona praw człowieka sprowadza 

się w znaczącej części do oczekiwania od państwa: czy to powstrzymania się od ingerencji w 

korzystanie z rozmaitych chronionych praw i wolności człowieka lub utrzymywania 

dopuszczalnych ingerencji w granicach prawnie wytyczonych, z poszanowaniem reguł 

limitacji, czy też wykonywania zobowiązań pozytywnych wynikających z owych praw i 

wolności, a obejmujących – poza obowiązkami legislacyjnymi – obowiązek stworzenia także 

                                                           
251 A. Rudnicka, D. Kaczorowska-Spychalska, M. Kulik, J. Reichel, Digital ethics – polscy konsumenci wobec 

wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii. I ogólnopolski raport, Wyd. UŁ, Łodź 2020, s. 76. 
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właściwych ram administracyjnych oraz ukształtowania, utrzymywania i rozwijania dobrych 

praktyk administracyjnych”252.  

Doświadczenia polskiego organu ochrony danych są istotnym elementem, który należy 

również uwzględnić, oceniając z punktu widzenia społeczeństwa skuteczność reformy ochrony 

danych pod kątem realizacji prawa do ochrony danych osobowych. Przez pryzmat ponad 20 lat 

funkcjonowania GIODO w Polsce, z perspektywy doświadczeń udziału w pracach unijnych 

instytucji zajmujących się ochroną danych, w tym przede wszystkim w pracach Grupy roboczej 

art. 29253, czy wreszcie kilkunastu lat koordynowania prac Grupy Państw Europy Środkowej i 

Wschodniej, która przede wszystkim zajmuje się wspieraniem nowo powstałych organów 

ochrony danych osobowych w tej części Europy254, autorka z przekonaniem można stwierdzić, 

że przekłada się to na pogłębioną znajomość potrzeb, jakie mają organy ochrony danych w 

obliczu rosnących lawinowo liczb i statystyk spraw, które są związane z realizacją praw osób, 

których dane dotyczą. Sprawnie działający organ jest koniecznym elementem skutecznego 

egzekwowania praw obywateli.  

 

4.2. Obszary ograniczania prawa ochrony danych osobowych 

4.2.1. Bezpieczeństwo, nadzór i prawa podstawowe 

Dylematy dotyczące gwarancji praw człowieka można postrzegać w kategorii wartości 

właściwych społeczeństwom o wieloletnich tradycjach demokratycznych oraz wysokiej 

świadomości solidarności społecznej. Świadomi obywatele w sposób coraz bardziej widoczny 

reagują na próby ograniczania ich praw.  

W związku z rozpowszechnieniem się koronawirusa pojawiło się wiele koncepcji 

wdrażanych przez państwa członkowskie w ramach zwalczania epidemii. Wpływ tych 

rozwiązań na ograniczanie praw podstawowych do prywatności i ochrony danych jest 

przedmiotem kolejnego, siódmego rozdziału. Jednak to nowe zjawisko, jakim jest SARS-CoV-

2, pokazuje sposoby rozwoju mechanizmów ograniczających prawa obywateli. Z pewnością 

dane osobowe są przedmiotem ciągłych „negocjacji” i atrakcyjnym sposobem osiągnięcia 

konkretnych celów politycznych czy ekonomicznych, do wykorzystania zarówno przez władze 

publiczne, jak i rozmaite grupy interesów, np. pracodawców, przedsiębiorców branży 

                                                           
252 T. Jasudowicz, Wybrane problemy administracji świetle standardów europejskich, Jagiellońskie Wyd. 

Naukowe, Toruń 2019, s. 7. 
253 Grupa robocza art. 29 do 2018 r. zrzeszała unijne organy ochrony danych osobowych, w tym polski organ – 

GIODO. https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/261 [dostęp: 16.04.2021]. 
254 Inicjatywa polskiego organu ochrony danych polegająca na utworzeniu forum współpracy między organami 

ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej dla wspierania rozwoju ochrony 

prywatności w tym regionie. https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520032 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/261
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520032
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turystycznej czy transportowej. W związku z rozwojem epidemii koronawirusa w 2021 r. 

rozpoczęła się również dyskusja dotycząca szczepionek przeciwko koronawirusowi i koncepcji 

certyfikatów potwierdzających fakt zaszczepienia (np. w formie tzw. paszportów szczepienia 

dla podróżujących)255. Przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek odnoszący się do 

powstania zaświadczenia ułatwiającego bezpieczne swobodne przemieszczanie się 

mieszkańców Unii w czasie pandemii COVID-19 (Digital Green Certificate) był również 

opiniowany pod kątem zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym ochrony danych 

osobowych256. Unijne ciała odpowiedzialne za kwestie ochrony danych osobowych: EROD i 

EIOD w swojej opinii podkreśliły potrzebę ograniczenia zagrożeń dla praw podstawowych 

obywateli i mieszkańców UE, które mogą wynikać z wydania Zielonego Certyfikatu 

Cyfrowego, w tym z jego ewentualnych wtórnych zastosowań. Biorąc pod uwagę charakter 

omawianych ingerencji, EROD i EIOD uważają, że wprowadzeniu Zielonego Certyfikatu 

Cyfrowego powinny towarzyszyć kompleksowe ramy prawne ściśle ograniczone do kryzysu 

związanego z COVID-19. Dokumenty stwierdzające odporność niosą za sobą ryzyko 

nieuprawnionego profilowania i dyskryminacji obywateli, dlatego też istotne jest, co również 

podkreśliła przywołana opinia, żeby z uwagi na charakter ewentualnych ingerencji 

wprowadzenie systemu wzajemnego uznawania zaświadczeń było kompleksowo uregulowane 

w przepisach, tak aby każdy środek przyjęty na szczeblu krajowym lub unijnym, który wiąże 

się z przetwarzaniem danych osobowych, był zgodny z ogólnymi zasadami skuteczności, 

konieczności i proporcjonalności257. 

Na uwagę zasługuje ciekawe spostrzeżenie, że pandemia COVID-19 to „pierwsza 

pandemia oparta na danych” (data-driven pandemic). Jak pisze J. Niklas, „na pierwszy rzut oka 

„stare” formy dokumentów zdrowotnych i praktyki dotyczące danych mogą mieć niewiele 

wspólnego z zaawansowaną analizą danych i narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji 

używanymi podczas epidemii Covid-19”258. Mamy tu więc do czynienia z konfliktem wartości 

                                                           
255 Coming soon: the Vaccine Passport, „The New York Times”, 4 lutego 2021 r., 

https://www.nytimes.com/2021/02/04/travel/coronavirus-vaccine-passports.html?smid=li-

share&fbclid=IwAR2gbq7MqnmnqJjNv15s_ykO7HtA8V9cR0m6e3ydB4m45z7PCgrXnINYl6A [dostęp: 

16.04.2021]. 
256 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i 

uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu 

ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe), 

COM/2021/130 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130. 
257 Europejska Rada Ochrony Danych i EIOD przyjęły wspólną opinię w sprawie wniosków dotyczących 

Zielonego Certyfikatu Cyfrowego 6 kwietnia 2021 r. www.edpb.europa.eu [dostęp: 16.04.2021]. 
258 J. Niklas, Not that new: a political genealogy of quarantine and digital health certificates, 

https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/07/17/not-that-new-a-political-genealogy-of-quarantine-and-digital-health-

certificates/?fbclid=IwAR2MJN0gAQ_e9i1VnjRGfmr22FP--RlFHx7cMijgmnphWlr9aoAuYoLFauM [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://www.nytimes.com/2021/02/04/travel/coronavirus-vaccine-passports.html?smid=li-share&fbclid=IwAR2gbq7MqnmnqJjNv15s_ykO7HtA8V9cR0m6e3ydB4m45z7PCgrXnINYl6A
https://www.nytimes.com/2021/02/04/travel/coronavirus-vaccine-passports.html?smid=li-share&fbclid=IwAR2gbq7MqnmnqJjNv15s_ykO7HtA8V9cR0m6e3ydB4m45z7PCgrXnINYl6A
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związanym z tym, że w praktyce podlega ograniczeniu swoboda przemieszczania się, 

fundamentalne prawo obywatelskie, czego unijny prawodawca nie był w stanie przewidzieć w 

momencie powstawania RODO, określając zasady przepływu danych w ramach UE. 

Z perspektywy kilku ostatnich lat rozwoju unijnej legislacji inwigilacja obywateli staje 

się nader często stosowanym rozwiązaniem w zwalczaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu 

przestępczości, nieuczciwym transakcjom finansowym czy innym nadużyciom. Relacja 

państwo–obywatel może prowadzić do nadzoru nad społeczeństwem w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa, również poprzez ograniczenie czy wręcz nadużycie prawa do ochrony danych 

osób. Rozwój nowych technologii czy modeli biznesowych opartych na przetwarzaniu danych 

powoduje wzrost inwigilacji pracowników przez pracodawcę, profilowanie zachowania 

klientów przez firmy, kradzież baz danych dla okupu. Dane osobowe w XXI w. stały się 

wartością zarówno w wymiarze publicznym, jak i gospodarczym, której pozyskanie i 

posiadanie jest atutem i pozwala na realizację interesów politycznych czy ekonomicznych. 

Dlatego można z stwierdzić, że pomimo wieloletniej tradycji prawnej w krajach UE dopiero 

bezpośrednio dotykająca obywateli rzeczywistość spowodowała ich rosnące zainteresowanie 

zasadami i gwarancjami ochrony danych osobowych.  

Innym aspektem korzystania z uprawnień w zakresie prawa podstawowego, jakim jest 

prawo ochrony danych osobowych, jest relacja tego uprawnienia do innych praw, które również 

wymagają respektowania. Częste przypadki kolizji praw widoczne są zwłaszcza na styku 

ochrony danych osobowych i dostępu do informacji. Nie oceniając, które z tych praw ma 

większe znaczenie dla społeczeństwa demokratycznego, należy jednak podkreślić, że mogą się 

one wzajemnie ograniczać lub wykluczać. Przykłady takich sytuacji są szczególnie widoczne 

w stanie epidemii. Pojawiające się informacje o naruszeniu przepisów o ochronie danych 

osobowych w związku z ujawnieniem informacji na temat osób zakażonych, przebywających 

w kwarantannie czy też w izolacji, stały się elementem codziennych doniesień medialnych259. 

Nie wydaje się jednak słuszne założenie, że szczególne warunki, jakie spowodowała pandemia, 

mogą uzasadniać naruszenia zasad ochrony danych, tak jak sugerowali niektórzy komentatorzy 

życia publicznego260. Można bowiem postawić tezę, że podmioty, które przetwarzają dane 

osobowe w ramach swoich działań w warunkach normalnych zgodnie z przepisami, nie 

dopuszczały się naruszeń również w stanie nadzwyczajnym. Takie podejście może obrazować 

przykład opublikowania danych osobowych osób przebywających na kwarantannie w związku 

                                                           
259 K. Kijek, RPO żąda postępowania po wycieku danych Lempart, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 29 grudnia 

2020 r., s. 1. 
260 J. Kowalski, Pandemia nie uchyla pytań, „Rzeczpospolita” z 1 grudnia 2020 r., s. I2. 
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z przekroczeniem granicy kraju, a także osób odbywających izolację domową w związku ze 

stwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja ta była przedmiotem 

postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 

(UODO), w efekcie którego Prezes UODO nałożył karę upomnienia261, podkreślając, że środki 

podjęte przez administratora w odniesieniu do zasad i procedur przy przetwarzaniu danych 

miały charakter ogólny, co w przypadku przetwarzania danych w kontekście epidemii 

doprowadziło do naruszenia. Z tego wynika, że słabość wdrożonych procedur, które w sytuacji 

wyjątkowej okazały się niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, 

doprowadziła do sytuacji wysokiego ryzyka dla praw lub wolności osób fizycznych 

wynikającej z naruszenia ochrony danych osobowych.  

Czy wobec tego w kolejnej dekadzie XXI w. można się spodziewać, że negatywne 

skutki dla społeczeństwa związane z obostrzeniami w zakresie prywatności obywateli będą 

bardziej długotrwałe niż skutki pandemii? Trudno obecnie dokonywać konkretnych prognoz, 

jednak z perspektywy czasu widać, że społeczeństwo ma tendencję do oswajania się z 

nakładanymi ograniczeniami. Przykładem tego mogą być systemy monitoringu wizyjnego w 

przestrzeni publicznej, systemy RFID, coraz powszechniejsze używanie dronów czy kamer w 

celach prywatnych. Współcześnie obywatel wychodzący na ulice miasta nie jest w stanie 

określić, jak często i w jaki sposób jest poddawany monitoringowi. Często używany argument 

o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa przez systemy kamer w praktyce powoduje ciągłą 

inwigilację wszystkich osób, traktując je jako potencjalnych przestępców. Debata na temat 

monitoringu wizyjnego przetoczyła się przez polską scenę polityczną wiele lat temu, poruszając 

kwestię zapewnienia prywatności społeczeństwu poddanemu ciągłej inwigilacji. W świecie, w 

którym każdy krok, aktywność lub jej brak jest odnotowana przez systemy GPS, chipy RFID, 

telefon komórkowy, komputer czy kamerę, rodzi się widmo końca cywilizacji opartej na relacji 

wzajemnego zaufania. Wykluczenie z zasad współżycia społecznego uznanej od czasów prawa 

rzymskiego zasady domniemania niewinności może w efekcie doprowadzić do upadku 

wartości przyjętych we współczesnych demokracjach. Na te aspekty negatywnego wpływu 

inwigilacji na społeczeństwo wskazywali rzecznicy ochrony danych osobowych na przestrzeni 

ostatnich lat, chcąc przestrzec przed nieuchronnym ryzykiem utraty prywatności262. 

                                                           
261 Kara została nałożona przez UODO za ujawnienie listy osób, które przebywały na kwarantannie. 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1772 [dostęp: 16.04.2021]. 
262 Publikacja z międzynarodowej konferencji „Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym”, która 

odbyła się 22–23 października 2007 r. w Warszawie, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520087/2024 [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520087/2024
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Niezwykle istotnym aspektem dążenia do uzyskania informacji jest jednak nie tylko 

sposób jej pozyskania i przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologicznie narzędzia 

czy też legalność takich działań, ale również pobudki i cele, które przyświecają tym działaniom. 

Często powtarzanym argumentem jest teza, że obywatel żyjący zgodnie z prawem nie powinien 

mieć nic do ukrycia, w związku z czym nie powinien się sprzeciwiać inwigilacji. Realizując 

zatem życiowe sprawy, takie jak płacenie podatków, zakup samochodu, budowa domu, 

obywatele podejmują działania, które są odnotowywane w systemach informatycznych 

administracji publicznej, z pozoru nie stanowiąc zagrożenia dla prywatności. Ta pozorność 

jednak budziła obawy w literaturze, gdyż jak zwracał uwagę M. Safjan, wysoce niepokojący 

jest fakt nagromadzenia sprzężonych informacji osobowych o milionach ludzi w jednej bazie 

zawierającej informacje pozyskane w ramach działań podejmowanych przez organy 

administracji publicznej, powodując, że „państwo, jako zarządca milionów danych osobowych, 

stoi w opozycji do jednostki zagrożonej w swej prywatności, autonomii i wolności”263. 

Jednakże zarówno Safjan, jak i inni autorzy przyznają, że istnieją silne argumenty po stronie 

państwa, które w uzasadniony sposób legitymizują działania, które budzą „zastrzeżenia wobec 

możliwości naruszania wolności i praw informacyjnych lub manipulowania wielkoskalowymi 

zasobami danych”264.  

 

4.2.2. Konsekwencje utraty prywatności we współczesnym społeczeństwie 

Rozwój informatyzacji administracji publicznej w państwach europejskich stanowił 

wyzwanie dla rządzących, zwłaszcza w odniesieniu do polityki normatywnej w zakresie 

uregulowania wykorzystania nowoczesnych technologii i cyfryzacji265. Funkcjonowanie 

krajowych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych o charakterze osobowym 

przez administrację publiczną (publiczne rejestry, banki danych) budziło w społeczeństwie 

uzasadnione oczekiwanie określenia granic autonomii człowieka oraz nieingerowania przez 

państwo w sferę prywatną jednostki266.  

 

Nowe formy wykorzystania danych 

                                                           
263 M. Safjan, Prywatność a dostęp do informacji publicznej – próba znalezienia równowagi [w:] Międzynarodowa 

konferencja „Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym”, GIODO, Warszawa 2008, s. 140. 
264 W. Wiewiórowski, autoreferat Prawne gwarancje zrównoważonego przetwarzania informacji w czasach Big 

Data, 

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/postepowania_naukowe/96632/autoreferat/2_w_wiewiorowski_scan_a

utoreferat_pl.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
265 G. Rydlewski, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Elipsa, Warszawa 2021, s. 176. 
266 M. Sajan, Wyzwania dla państwa prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 113. 
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Rozwinięty od lat 70. XX w. system przetwarzania danych został poddany wyzwaniom 

wynikającym z rozwiniętych w XXI w. sposobów agregowania i analizowania baz danych, co 

bezpośrednio wpływało na zagrożenie dla sfery prywatnej. Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego nieodzownie rodzi też nowe zjawiska z obszaru przetwarzania danych 

osobowych. Jak pisze Ł. Iwasiński, „fakt, iż coraz więcej form aktywności człowieka jest 

monitorowanych i danetyzowanych, w oczywisty sposób może prowadzić do utraty 

prywatności”267. Dyskusja na ten temat nie oznacza, że w wymiarze społecznym rodzi się 

potrzeba zrozumienia i osiągnięcia kontroli nad tym zjawiskiem po stronie obywateli. 

Wskazywanie zagrożeń i niebezpieczeństw przez ekspertów i naukowców w dużej mierze 

pozostaje przedmiotem analizy naukowej, nie przekładając się na postawy społeczne. Jak 

zauważa Iwasiński, „coraz więcej aspektów świata, w tym świata społecznego, jest 

monitorowane, kwantyfikowane i zamieniane w strumień danych, poddawanych złożonym 

operacjom statystycznym i wprzęganych w algorytmy – czy tego chcemy, czy nie”. Warto 

jednak zastanowić się, jakie dalsze konsekwencje niesie utrata kontroli nad informacją 

odnoszącą się do określonej osoby.  

Po pierwsze, ułatwia tzw. kradzież tożsamości, a więc jej zrekonstruowanie celem 

podszycia się pod innego człowieka. Szczególne niebezpieczeństwo niesie przechwytywanie 

danych o aktywności sieciowej i innych śladów cyfrowych, danych biometrycznych oraz 

danych genetycznych. Nawet w przypadku danych zanonimizowanych dzięki odpowiedniej 

agregacji niejednokrotnie możliwa jest reidentyfikacja, a więc odtworzenie tożsamości 

konkretnych ludzi268. Po drugie, dostęp do danych na nasz temat pozwala na inwigilację, 

nadzór, kontrolę nad nami269. Powyższe argumenty uzasadniają jedną z głównych potrzeb, na 

którą mają odpowiedzieć działania podjęte przez Unię w ramach reformy ochrony danych, a 

mianowicie zagwarantowanie prawa jednostki do informacji, do poznania mechanizmów 

działania i pozyskania wiedzy na temat możliwych środków przeciwdziałania nieuzasadnionej 

ingerencji w sferę prywatną. V. Mayer-Schonberger i K. Cukier słusznie jednak podkreślają, 

że wartość danych nie jest związana ich pierwotnych wykorzystaniem. W czasach Biga Data 

określenie prawdziwej wartości danych wiąże się z ich powtórnym wykorzystaniem dzięki 

zastosowaniu innowacyjnych sposobów powtórnego wykorzystania danych270. W związku z 

                                                           
267 Ł. Iwasiński, Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości, 

https://www.researchgate.net/publication/304581716_SPOLECZNE_ZAGROZENIA_DANETYZACJI_RZECZ

YWISTOSCI [dostęp: 16.04.2021], s. 135. 
268 V. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, MT Biznes, 

Warszawa 2014, s. 202–204. 
269 Ł. Iwasiński, Społeczne zagrożenia…, s. 139. 
270 V. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big data…, s. 201. 
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tym wyposażenie jednostki w odpowiednie narzędzia kontroli nad swoimi danymi wydaje się 

być bardzo trudne. Zważywszy na pojawiające się nowe formy wykorzystywania danych, 

można wręcz ekstrapolować tezę, że unijna reforma ochrony danych osobowych była próbą 

urealnienia niemożliwego do osiągnięcia – zrównoważenia praw jednostki wobec 

nieograniczonego rozwoju gospodarki opartej na danych. Nie wchodząc w szczegóły niebędące 

przedmiotem niniejszej pracy, należy tylko zasygnalizować toczące się dyskusje, czy dane 

osobowe mogą być przedmiotem prawa własności, którego można się zrzec bez możliwości 

dalszego decydowania o swoim prawie, bądź coraz powszechniejszej praktyki monetyzacji 

danych. Ta ostatnia jest coraz lepiej znana w branży gospodarczej budującej swoje modele 

biznesowe w oparciu o wykorzystywanie danych, o czym będzie mowa w piątym rozdziale 

niniejszej rozprawy.  

Choć definicja monetyzacji nie jest jeszcze ugruntowana w prawie ochrony danych 

osobowych, w czasopismach branżowych problematyka przybiera już walor praktyczny. Jak 

czytamy np. w jednym z czasopism, z wypowiedzi specjalisty ds. strategii i innowacji w firmie 

zajmującej się analityką danych i wdrażaniem sztucznej inteligencji wynika, że w zasadzie 

każda organizacja wykorzystuje dane w swoim biznesie. „Większość [firm – przyp. U.G.] ma 

dostęp do szeregu danych, które dotyczą łańcucha dostaw, działań operacyjnych, aktywności 

klientów i partnerów, a także konkurencji. Mimo to większość firm pozostawia pieniądze na 

stole. Tylko jedna na dwanaście organizacji faktycznie monetyzuje dane i w pełni wykorzystuje 

ich potencjał”271. Należy jednak wziąć pod uwagę, że po pierwsze, nie wszystkie dane są 

danymi osobowymi w rozumieniu przepisów, po drugie zaś, od początku unijna legislacja 

stawiała na równi rozwój sektora gospodarki cyfrowej i zapewnienie gwarancji ochrony danych 

osobowych obywateli UE.  

Z perspektywy społecznych skutków np. monetyzacji danych istotne pozostaje jednak 

nie tylko to, że ludzie nie mają wiedzy na ten temat. W dzisiejszych czasach, kiedy tak masowo 

wiele różnych firm, począwszy od aplikacji opieki zdrowotnej po aplikację kontrolowania 

zanieczyszczenia smogiem, korzysta ze zgromadzonych danych, budzi zastrzeżenia fakt, że „te 

dane osobowe mogą mieć wartość pieniężną, a obecnie wtórni właściciele danych (platformy 

internetowe) czerpią z nich korzyści, odsprzedając te dane podmiotom trzecim lub generując 

analizy statystyczne. Niestety, główni właściciele danych, sami użytkownicy, nie odnoszą 

                                                           
271 G. Kubera, Data-driven, czyli jak zarabiać na danych, Computerworld, 15.03.2019, 

https://www.computerworld.pl/news/Data-driven-czyli-jak-zarabiac-na-danych,412525.html [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://www.computerworld.pl/news/Data-driven-czyli-jak-zarabiac-na-danych,412525.html
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korzyści z tych transakcji”272. Taki rozwój postrzegania korzyści, jakie może przynosić w 

obrocie gospodarczym przetwarzanie danych osobowych, należy rozważać w kontekście 

systemu wartości, jakie określa katalog praw człowieka, czy w odniesieniu do prawa do 

ochrony danych osobowych – Karta Praw Podstawowych. Nowe zjawiska, takie jak 

monetyzacja danych, powodują ryzyko uprzedmiotowienia przysługującego człowiekowi 

podmiotowego prawa do ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że zarówno eksperci 

w dziedzinie praw człowieka273, jak i specjaliści od ochrony danych osobowych274 podkreślają 

podmiotowość prawa do ochrony danych osobowych, z czego wynika zasada niezbywalnej 

przynależności tego prawa każdej jednostce. Należy więc stanowczo eliminować z dyskursów 

tezy dotyczące możliwości materialnego uprzedmiotowienia danych, co może w praktyce 

prowadzić do dyskryminacji i nierównego traktowania podmiotów danych. W opinii autora 

jeżeli monetyzacja danych miałaby się wiązać z rezygnacją z prawa do ochrony danych, 

musiałaby ona być uznana za niedopuszczalną na mocy prawa UE, szczególnie z 

podstawowymi przepisami i zasadami, zwłaszcza z art. 8 Karty Praw Podstawowych UE i art. 

16 TFUE.  

Zgodność monetyzacji z zasadami ochrony danych powinna być również analizowana 

z uwzględnieniem podejścia opartego na prawach podstawowych, w tym art. 1 RODO. Jeżeli 

jednak nawet uznalibyśmy, że monetyzacja nie wiąże się ze zrzeczeniem się prawa do ochrony 

danych, a przepisy RODO nie zakazują monetyzacji danych (o ile są spełnione zasady 

przetwarzania danych), to pozostają obawy dotyczące ryzyka wynikającego z ewentualnego 

„dopuszczenia” monetyzacji w unijnym systemie, którego misją jest zachowanie prawa do 

ochrony danych jako prawa podstawowego. Zielone światło udzielone przez organy nadzorcze 

mogłoby zostać wykorzystane do stopniowej erozji unijnego modelu ochrony danych. Kolejną 

obawą jest to, że zgoda na monetyzację danych osobowych może pogłębić dysproporcje między 

                                                           
272 A. Saleh Bataineh, R. Mizouni, J. Bentahar, M. El Barachi, Toward monetizing personal data: A two-sided 

market analysis, „Future Generation Computer Systems” 2020, vol. 111, s. 435–459, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X19301414 [dostęp: 16.04.2021]. 
273 Tak np. pisze W. Osiatyński: „prawa człowieka są powszechne, przynależne wszystkim ludziom, we 

wszystkich sytuacjach, i niezależnie od pozycji społecznej (…) prawa człowieka są przyrodzone, tzn. przynależne 

każdej istocie ludzkiej jako takiej; każdy człowiek rodzi się obdarzony tymi prawami. Prawa człowieka są też 

niezbywalne, co oznacza, że jednostki nie wolno pozbawić tych praw oraz że jednostka nie może sama 

dobrowolnie praw tych odstąpić państwu”. W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka, 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowieka.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
274 Jak pisze P. Fajgielski, „prawo do ochrony danych osobowych jako prawo podmiotowe to podstawowe prawo 

każdego człowieka do tego, by był chroniony przed niezgodnym z przepisami przetwarzaniem jego danych i 

negatywnymi konsekwencjami, jakie z tego wynikają. W prawie tym zasadniczym celem jest zagwarantowanie 

ochrony osobie, której dane dotyczą, a ochrona jej danych, wbrew nazwie tego prawa, jest jedynie instrumentem, 

który ma realizację tego zasadniczego celu umożliwiać”. P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys 

wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 100. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X19301414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X19301414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X19301414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X19301414#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0167739X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0167739X/111/supp/C
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osobami, które mogą zachować swoje informacje do samodzielnego stanowienia o nich, a tymi, 

które są zmuszane (z konieczności) do udostępniania danych w zamian za wynagrodzenie, 

kwestionując tym samym zasadę niedyskryminacji. Pojawia się wobec tego pytanie, czy jeżeli 

ktoś swoich praw nie dochodzi, to pozostają one zawieszone i w żaden sposób nie są 

realizowane.  

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych odpowiedzialnością za zgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych obciążają administratorów danych, a więc publiczne i 

prywatne podmioty, które muszą wykazać zgodnie z zasadą rozliczalności przestrzeganie 

ogólnych wymogów wynikających z przepisów RODO275. Powszechnemu korzystaniu przez 

społeczeństwo z dobrodziejstw usług społeczeństwa informacyjnego towarzyszy brak wiedzy 

na temat korzyści, jakie osiągają prywatne firmy, przetwarzając dane osobowe dobrowolnie 

udostępniane przez użytkowników smartfonów, aplikacji mobilnych, gier, programów 

lojalnościowych. W efekcie prowadzi to do postawy, w której nieświadomi swoich praw 

użytkownicy pozostają bierni w relacji z administratorami danych. Dlatego też przepisy RODO 

nakładają na administratorów obowiązek np. stosowania zasady domyślnej ochrony danych 

(data protection by default), co ma znaczenie szczególnie dla użytkowników usług 

internetowych, dla których zmiana skomplikowanych ustawień prywatności w urządzeniach 

czy aplikacjach rodzi istotne trudności, a brak jej dokonania nie może być utożsamiany ze 

zgodą użytkownika. 

Ludzie mają prawo rezygnować ze swojej prywatności w zamian za określone korzyści. 

Należy jednak pamiętać, że regulacje prawne muszą być podstawą do podjęcia przez obywateli 

takiego działania i muszą umożliwić im dochodzenie roszczeń wobec podmiotów osiągających 

zyski. W działaniach podjętych w indywidualnych sprawach można doszukiwać się prób 

dochodzenia przez osoby fizyczne swoich praw w kontekście nieuzasadnionego przetwarzania 

danych. Jeśli ktoś chciałby przeprowadzić odrębne badania naukowe, to zakres takich analiz 

powinien obejmować kwestie zakresu i cech monetyzacji, z uwzględnieniem ochrony danych 

osobowych jako prawa podstawowego (istota prawa do ochrony danych nie może zostać 

naruszona, a osoba zainteresowana nie może zrzec się prawa do ochrony danych).  

 

Czynniki wpływające na prawo jednostki do określania granic prywatności 

Powyższe rozważania pozwalają na dokonanie pewnego podsumowania 

prawdopodobnych prognoz ograniczania prawa do ochrony danych w przyszłości, 

                                                           
275 Ibidem, s. 74. 
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wynikających z zagrożeń zewnętrznych, takich jak rozwój technologii, i wewnętrznych, 

związanych z praktyką stosowania przepisów, jak np. rosnące obejścia, nadużycia czy wręcz 

swoiste negowanie prawa przez osoby stosujące przepisy (brak realizacji uprawnień osób czy 

praktyka nieusuwania danych przez procesorów276). Mogą się też pojawić obszary konfliktu 

prawa do ochrony danych osobowych z innymi prawami, które w określonych realiach będą 

bardziej społecznie pożądane, jak np. większa skłonność do ograniczenia prywatności w 

związku z koniecznością zapewnienia zdrowia, życia czy bezpieczeństwa. Z pewnością to 

państwo i jego struktury powinny zapewnić skuteczne formy przestrzegania praw 

podstawowych w tym zakresie zarówno przez własne organy, jak i uczestników obrotu 

gospodarczego, w tym również podmioty prywatne działające poza UE, ale kierujące swoje 

usługi do obywateli państw członkowskich Unii.  

Polityka zapewnienia ochrony danych osobowych poszczególnych jednostek ma 

przełożenie w szerszym wymiarze na całe społeczeństwo, które w różnych aspektach życia 

może posiadać uzasadnione oczekiwanie respektowania zasad prywatności. Przykładowo z 

działań prowadzonych przez polski organ ochrony danych wśród uczniów szkół podstawowych 

wynika, że zagadnienie ochrony danych osobowych czy szerzej – prywatności jest coraz lepiej 

rozpoznawalne277. Dzieci wykazują tendencje do określania sfery swojej prywatności w 

relacjach rodzinnych, jednak nie przekłada się to na ich aktywność online. Częstym przykładem 

omawianym w ramach zajęć z dziećmi jest pytanie o to, czym jest dla nich prywatność, które 

sfery życia potrzebują specjalnej ochrony przed udostępnianiem ich dla innych. Choć w 

przestrzeni naukowej brak jest badań na temat psychologii prywatności, to warto zaznaczyć, że 

dla postaw jednostek duże znaczenie w kontekście ich poczucia potrzeby zapewnienia ochrony 

prywatności czy danych osobowych mają: wychowanie, pochodzenie, religia czy kwestie 

światopoglądowe. Z praktyki wyraźnie też widać, że prywatność bywa traktowana bardzo 

przedmiotowo, zwłaszcza w działaniach o charakterze politycznym. Dość często zdarza się, że 

argumenty dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych pojawiają się w kontekście 

politycznym w celu osiągnięcia konkretnego skutku, wygrania doraźnego sporu medialnego. 

                                                           
276 Przykład takiego wypaczenia RODO został opisany w artykule w „Dzienniku Gazeta Prawna”, w którym 

przeanalizowano sprawę skargi osoby fizycznej, w której UODO zwrócił się do procesora o podanie informacji o 

dacie usunięcia danych konkretnej jednostki. Niestety procesor nie posiadał już takich informacji. Eksperci w 

artykule analizują różne scenariusze, lecz ich zdaniem procesor powinien się starać i być możliwie pomocny i 

transparentny, a także powinien przedstawić UODO procedurę, jaką zastosował, oraz dokumentację opisującą 

usuniecie danych osobowych, aby nie narazić się na karę za brak współpracy z Urzędem. J. Styczyński, Procesor 

wywiązujący się z kontraktu ryzykuje kara od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „Dziennik Gazeta 

Prawna” z 15 grudnia 2020, s. C4. 
277 Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności UODO. 

Informacje na ten temat są dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/21/32 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://uodo.gov.pl/pl/21/32
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Społeczny odbiór ochrony danych osobowych będzie więc miał wymiar kulturowy, opierający 

się na kontekście historycznym czy geograficznym, który bezpośrednio ma wpływ na postawy 

społeczeństwa wobec obowiązujących norm prawnych w tym zakresie. Tytułem przykładu 

można wskazać różnice w podejściu  do prywtaności między krajami skandynawskimi a 

krajami południowej Europy. W przyszłości wskazane by było przeprowadzenie badań 

odnoszących się do związków pomiędzy kulturą a prywatnością i ochroną danych, których 

celem byłoby przeanalizowanie międzynarodowego wymiaru przedmiotu badawczego na wielu 

etapach i stwierdzenie, czy i w jakim stopniu kultura wywiera wpływ na praktyki oraz 

efektywność systemu ochrony danych. Ciekawe efekty mogłyby przynieść badania oceniające, 

czy i jaki wpływ na stan świadomości społecznej w zakresie ochrony danych ma np. stosunek 

społeczeństwa do władzy, płeć czy model społeczeństwa (uwspólnotowienie właściwe dla 

krajów południowoeuropejskich – indywidualizm charakterystyczny dla krajów północnej 

Europy)278.  

Zakres ochrony danych osobowych może być uwarunkowany kwestiami o charakterze 

społecznym lub kulturowym i w związku z tym uznać należy, że będzie podlegać ciągłej 

modyfikacji uzależnionej od wynikającego ze zmian kulturowych i społecznych wpływu na 

wykładnię tego postanowienia. Historycznie miało to odzwierciedlenie w krajowych 

przepisach o ochronie danych, które np. w Szwecji cechowała duża liberalność będąca 

konsekwencją rozwiniętej tradycji jawności danych wynikającej z „powszechnego dostępu do 

podstawowych danych osób mieszkających w kraju – imienia i nazwiska, daty urodzenia, 

adresu zamieszkania, stanu cywilnego czy informacji o ewentualnie prowadzonej działalności 

gospodarczej”279. Aktualne globalne wyzwania, przed jakimi staje ochrona danych osobowych, 

mogą doprowadzić do daleko idących jej ograniczeń. Istotny jednak jest niepokojący fakt, na 

który zwraca uwagę np. P. Mazurkiewicz, pisząc, że „drastyczne ograniczenie praw 

obywatelskich dokonuje się w oparciu o niepewną wiedzę naukową. Ludzie jednak akceptują 

niemal bez sprzeciwu wprowadzane z uwagi na biosecurity ograniczenia, których nigdy 

wcześniej by nie zaakceptowali. Paradoksalnie, zerwanie kontaktów społecznych, 

utrzymywanie «dystansu społecznego», zasłanianie twarzy, zaprzestanie jakiejkolwiek 

                                                           
278 Przykładów i inspiracji do przyszłych rozważań naukowych w oparciu o koncepcje kultur narodowych można 

poszukiwać np. w pracy doktorskiej J. Furmańczyk, Kulturowe uwarunkowania przywództwa w 

międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce, Poznań 2011, 

https://www.wbc.poznan.pl/Content/221504/PDF/Joanna%20Furma%C5%84czyk.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
279 Mój sąsiad przestępca, czyli ochrona danych osobowych po szwedzku cz. I, 20 lutego 2014 r., https://blog-

daneosobowe.pl/moj-sasiad-przestepca-ochrona-danych-osobowych-szwedzku/ [dostęp: 16.04.2021]. 
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aktywności politycznej i pokorne podporządkowanie się zaleceniom władz przedstawia się jako 

wzór obywatelskiej odpowiedzialności”280. 

Z perspektywy UE prawa człowieka są wartością o kluczowym znaczeniu dla wyzwań 

cywilizacyjnych, gdyż stawiają ludzi w centrum i jako takie mają zasadnicze znaczenie w 

kształtowaniu reakcji na pandemię zarówno w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego, jak 

i szerszego wpływu na życie ludzi i ich źródła utrzymania. Wszystkie działania struktur władzy, 

które są ukształtowane z poszanowaniem prawa człowieka, mogą przynieść skuteczne wyniki 

w walce z pandemią, w zapewnieniu wszystkim opieki zdrowotnej i ochronie godności ludzkiej. 

Masowe działania o charakterze globalnym mogą przejawiać tendencje do zautomatyzowania 

i niedopasowania podejmowanych reakcji do konkretnych zindywidualizowanych potrzeb, 

czemu mogą przeciwdziałać właśnie stosowane standardy praw człowieka przez skupienie się 

na potrzebach konkretnych jednostek, z uwzględnieniem najbardziej potrzebujących i 

dopasowaniem koniecznych reakcji. Podejmowane działania reaktywne na występujące 

zagrożenia powinny też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i potrzebę zapewnienia bardziej 

sprawiedliwych i zrównoważonych zasad społecznych, w tym ekologii przetwarzania danych 

osobowych281.  

Rolę ochrony danych w kształtowaniu przyszłych postaw społecznych dostrzegają 

również działacze tzw. watchdogów, czyli organizacji społecznych, których główną misją jest 

kontrolowanie działań państwa ograniczających wolności i prawa obywatelskie. Wśród opinii, 

które plasują tego typu organizacje w gronie liberalnych, na uwagę zasługuje stanowisko 

Fundacji Panoptykon, że wartości, takie jak prywatność czy ochrona danych, powinny być 

zagwarantowane obywatelom niezależnie od tego, czy są formułowane publicznie oczekiwania 

w tym zakresie. „Prawa i godność człowieka trzeba chronić nawet wtedy, jeśli on sam tego 

głośno się nie domaga. W sferze technologii jesteśmy na progu podobnego kryzysu, jakiego w 

ostry sposób doświadczamy w sferze ekologii. Tu też odkrywamy globalne zjawiska, które są 

bardzo szkodliwe społecznie. Mierzymy się z upadkiem niezależnych mediów, z uzależnieniem 

ludzi od informacyjnych bodźców, z zanikiem krytycznego myślenia i coraz lepiej 

kamuflowaną manipulacją, która zniekształca debatę publiczną w kluczowych dla demokracji 

momentach. To pochodne modelu biznesowego wylansowanego przez internetowe platformy. 

Wobec tych zagrożeń musimy odejść od liberalnego założenia, że jednostka – wyposażona w 

nowe narzędzia – sama sobie poradzi, i pójść w stronę systemowych rozwiązań. Takich, jakie 

kiedyś wprowadziliśmy po to, by chronić ludzi przed niezdrowym jedzeniem, niebezpiecznymi 

                                                           
280 P. Mazurkiewicz, Religious Freedom in the Time of the Pandemic, „Religions” 2021, no. 12(103), s. 12. 
281 Jest to stosunkowo nowy trend w dyskursie, jednak wart uwagi. 
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produktami czy zanieczyszczeniem”282. Człowiek w XXI w. jest więc uczestnikiem życia 

społecznego co do zasady świadomym przysługujących mu praw podstawowych, w tym prawa 

od ochrony danych osobowych, którego normatywne umocowanie jest wciąż poddawane 

próbom ograniczenia bądź naruszenia.  

Liczne orzecznictwo sądów w Strasburgu i Luksemburgu przynosi szereg przykładów 

problemów interpretacyjnych przy stosowaniu tego prawa. Sytuacje, kiedy prywatność i 

ochrona danych osobowych są przedmiotem naruszenia, dotyczą sfery działania jednostki 

publicznej i prywatnej (tu w rozumieniu komercyjnej), w relacjach zawodowych (pracownik–

pracodawca), w procesie edukacji czy korzystania z usług opieki zdrowotnej. To szerokie 

podejście przyznające jednostce prawo do oczekiwania poszanowania godności i wolności 

poprzez ochronę danych osobowych potwierdza nie tylko powyższe orzecznictwo sądów. 

Konieczność odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych wyraźnie dotkliwa staje się 

obecnie, kiedy dane osobowe jako wymierna wartość finansowa stają się przedmiotem 

przestępstw kradzieży, łupem hackerów wyłudzających bazy danych np. dla okupu lub  innej 

korzyści majątkowej283. 

 

4.2.3. Stanowisko przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

Obywatele często nie są świadomi obowiązujących regulacji prawnych, mają też niską 

świadomość przysługujących im praw, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania rozwiązań 

opartych na zastosowaniu nowych technologii, których oddziaływanie na jednostkę nie jest 

powszechnie znane284. Z tego względu istotne znaczenie ma udział w pracach nad tworzeniem 

przepisów organizacji reprezentujących interesy obywatelskie. Jedną z grup interesariuszy 

aktywnie włączających się do prac nad reformą ochrony danych były organizacje społeczne, 

które od początku próbowały wpływać na dalsze kierunki polityki ochrony danych. 

Pozostawiając na boku rozważania dotyczące wpływu organizacji społecznych na przebieg i 

kontrolę nad całością procesu legislacyjnego, nie ulega wątpliwości, że siła oddziaływania tych 

organizacji była ogromna. Potwierdzali to zresztą wprost sami zainteresowani, wskazując, że 

                                                           
282 K. Szymielewicz, Poznajmy dane, na których trenują algorytmy, „Rzeczpospolita” z 4 października 2019 r., 

https://www.rp.pl/Plus-Minus/310049987-Katarzyna-Szymielewicz-Poznajmy-dane-na-ktorych-trenuja-

algorytmy.html [dostęp: 16.04.2021]. 
283 Próba wyłudzenia okupu miała miejsce w przypadku naruszenia w jednej z firm, na którą w wyniku 

postępowania Prezes UODO nałożył karę. https://uodo.gov.pl/pl/138/1809 [dostęp: 16.04.2021]. „Gazeta 

Lubuska” informuje o ataku hakerów na wrocławskie pogotowie ratunkowe. Pracowników pogotowia poproszono 

o założenie rachunków w BIK. M. Rybak, Atak hakerów. Żądali okupu od pogotowia, „Gazeta Lubuska” z 2 

stycznia 2021 r., s. 11. 
284 Specjalna ankieta Eurobarometru (EB) nr 359 „Ochrona danych i tożsamość elektroniczna w UE (2011)”, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1809
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„po sześciu latach konsultacji, uzgodnień, trialogów, przeciągania liny przez różne grupy 

interesów – w kwietniu 2016 r. Parlament Europejski przyjął RODO w kształcie, który 

uwzględniał wiele naszych postulatów”285. W trakcie kilkuletnich negocjacji projektu RODO 

Parlament Europejski był instytucją, która w sposób otwarty, z udziałem przedstawicieli 

różnych ugrupowań partyjnych podejmowała dyskusję na temat wyzwań związanych z 

aktualnym stanem i oceną obowiązujących przepisów o ochronie danych. Takie spotkania były 

organizowane nawet jeszcze przed oficjalnym przedstawieniem przez Komisję projektu 

nowych przepisów. Przykładem takich działań może być spotkanie zorganizowane w marcu 

2011 r., któremu przewodniczyli reprezentanci partii EPP, S&D, ALDE, the Greens and 

GUE286.  

Z perspektywy przedstawionej przez organizację EDRI (European Digital Rights – 

koalicja organizacji broniących praw cyfrowych w UE) spotkania poświęcone problematyce 

dyrektywy o ochronie danych nie były żadną nowością i tradycyjnie obfitowały w różnorodność 

poruszanych tematów, wyzwań i trudności w zawężeniu dyskusji i skupieniu się na 

konkretnych problemach lub możliwych rozwiązaniach, na tle których wybijały się głosy 

kładące nacisk na prawa podstawowe287. Przedstawiane wówczas zmiany w przepisach miały 

przede wszystkim wzmacniać bądź wprowadzać prawa osób w czterech obszarach, które 

obejmowały „prawo do zapomnienia”, większą przejrzystość procesów przetwarzania danych, 

domyślną ochronę danych oraz gwarancje ochrony przynależące osobie, której dane dotyczą, 

niezależnie od regionu geograficznego, w którym dane są gromadzone i przetwarzane.  

W ocenie aktywistów istotne było zapewnienie, że reforma ochrony danych ma 

wzmocnić obowiązujące w UE standardy ochrony danych, dostosowując je do wyzwań 

związanych z rozwojem nowych technologii. Formalnie więc rozpoczęcie prac legislacyjnych 

stworzyło pole do wypracowania przepisów, które były swoistą formą kompromisów pomiędzy 

rozwiązaniami zaproponowanymi przez Komisję a realnymi próbami wpływu na ich ostateczny 

kształt. Jak pisze K. Szymielewicz, „kiedy w 2012 r. Viviane Reding, ówczesna komisarz ds. 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ogłaszała rozpoczęcie prac legislacyjnych, kładła nacisk na 

modernizację obowiązujących przepisów i konieczność ich dostosowania do wyzwań, jakie 

przynosi szybki rozwój technologii. Tej wizji towarzyszyło zapewnienie, że nie ma mowy o 

                                                           
285 RODO, masz prawo i nie wahaj się go użyć, Fundacja Panoptykon 2018, s. 49. 
286 Informacja na temat spotkania jest dostępna: https://edri.org/theme/privacy/ [dostęp: 16.04.2021]. 
287 „Like most meetings which aim to tackle this massive Directive, it was difficult to narrow discussions and focus 

on concrete problems or possible solutions. However, there was an emphasis on fundamental rights from many 

speakers”. Relacja ze spotkania dostępna w jęz. angielskim na stronie internetowej: https://edri.org/theme/privacy/ 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://edri.org/theme/privacy/
https://edri.org/theme/privacy/
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obniżeniu standardów ochrony danych poniżej poziomu, jaki gwarantowała dyrektywa 

95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

W politycznej rzeczywistości szybko okazało się jednak, że nie ma tematów nietykalnych”288. 

Czym ekspertka będąca jedną z najbardziej aktywnych uczestniczek procesu negocjacji 

przepisów rozporządzenia uzasadniała owe polityczne uwarunkowania? Jak sama pisze, 

przyczyn można się doszukiwać w wielu różnych aspektach, na które składały się przede 

wszystkim zmieniające się realia polityczne i technologiczne, warunkujące faktyczne cele i 

stawki długotrwałego procesu tworzenia europejskiego prawa o ochronie danych 

osobowych289. W efekcie doprowadziło to do konieczności bezpośredniego monitorowania 

przez organizacje pozarządowe przebiegu prac nad RODO z uwagi na oczywisty fakt, że 

ostateczny kształt tej regulacji będzie miał wpływ na rozwój usług społeczeństwa 

informacyjnego i modeli biznesowych opartych na danych osobowych, a co za tym idzie – 

również na pozycję i ochronę obywateli, tak w wymiarze publicznym, jak i w relacji z 

podmiotami prywatnymi.  

Analiza dyskursu publicznego pokazuje, że przedstawiciele Komisji i Parlamentu, 

włączeni w przeprowadzenie reformy ochrony danych, od początku angażowali w swoje 

działania przedstawicieli trzeciego sektora. Uwzględniając opisaną w literaturze praktykę 

tworzenia szerokich forów decyzyjnych składających się z posłów oraz przedstawicieli 

europejskich grup interesów, których prace stanowią punkt odniesienia dla członków 

Komisji290, można przyjąć, że w przypadku prac nad RODO angażowanie szerokiego grona 

uczestników nie stanowiło żadnej odrębności od przyjętych w Parlamencie Europejskim 

procedur. Miało to zapewne wzmocnić wrażenie transparentności procesu tworzenia prawa, 

któremu towarzyszyła „wysoka temperatura politycznych sporów i bezprecedensowe 

zaangażowanie lobbystów zarówno po stronie biznesu (od małych i średnich przedsiębiorstw z 

różnych branż, przez sektor finansowy, związki dziennikarzy i wydawców prasy, po 

internetowych gigantów), jak i organizacji obywatelskich”291, które aktywnie się w ten proces 

angażowały, zgłaszając stanowiska czy propozycje poprawek. Uwzględniając rzeczywistość 

polegającą na ścieraniu się licznych stanowisk, poglądów oraz odrębnych interesów, należy 

                                                           
288 K. Szymielewicz, Reforma europejskiego prawa o ochronie danych osobowych z perspektywy praw obywateli 

– więcej czy mniej ochrony?, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 20, Dodatek specjalny Aktualne problemy prawnej 

ochrony danych osobowych. 
289 Ibidem. 
290 A. Kirpsza, „Legislacyjny kręgosłup” czy techniczny organ pomocniczy? Pozycja komisji Parlamentu 

Europejskiego w procesie legislacyjnym, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2011, nr 4, s. 21. 
291 K. Szymielewicz, Reforma europejskiego prawa… 
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zastanowić się, czy w efekcie udało się instytucjom UE osiągnąć zamierzony cel reformy, jakim 

było wzmocnienie poziomu ochrony danych obywateli.  

Prawna regulacja zasad ochrony danych osobowych stanowi reakcję na wyzwania ery 

globalnej gospodarki i gwałtowny wzrost zysków związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach usług świadczonych drogą cyfrową. Wraz z rozwojem technologicznym 

i potencjałem, jaki stanowi wykorzystywanie informacji dotyczących klientów, kontrahentów 

oraz potencjalnych konkurentów, RODO wprowadziło zasady określające obowiązki 

uczestników życia gospodarczego. Postęp w zakresie tworzenia hurtowni danych, 

pozyskiwania profili klientów, analizy Big Data, wykorzystywanie reklamy behawioralnej 

opartej na analizie ruchu klientów w sieci – to wszystko przyczyniło się do rozwoju gospodarki, 

wytworzenia się takich jej gałęzi, które są ściśle związane z rynkiem danych osobowych oraz 

opartych na nich informacjach. Podnoszony powyżej argument o konieczności dostosowania 

regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w UE do nowej rzeczywistości 

rynkowej w sposób oczywisty budził zainteresowanie organizacji zajmujących się obroną praw 

człowieka, wolności obywatelskich czy praw konsumentów oraz ich politycznych 

reprezentantów. Skupiali oni swoje wysiłki na wprowadzeniu zmian, które zależnie od 

zastosowanej perspektywy mogły być odczytywane pozytywnie bądź negatywnie, jako 

wzmocnienie standardu ochrony danych osobowych bądź jego obniżenie, zwiększające 

elastyczność bądź zagrażające jednolitemu stosowaniu przepisów. Uczestnictwo 

zaangażowanych podmiotów w procesie legislacyjnym, którego stawką był kształt i 

elastyczność regulacji wpływającej bezpośrednio na konkurencyjność i wartość usług 

wykorzystujących dane osobowe, a zarazem na pozycję i ochronę obywateli w stosunku do 

państwa i coraz potężniejszych prywatnych firm na kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, 

wymagało zapewnienia transparentności i demokratycznego charakteru procesu 

prawodawczego dzięki upublicznieniu prac toczących się na forum komisji Parlamentu 

Europejskiego i ich dostępności dla różnych grup interesów. 
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Rozdział 5 

Rozwój gospodarki opartej na danych 

 

5.1. Unijna strategia rozwoju gospodarki cyfrowej 

W niniejszym rozdziale przeanalizowano kluczowe elementy reformy ochrony danych 

w kontekście unijnej strategii gospodarczej. Prowadzona przez UE polityka rozwoju 

gospodarczego i budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego w naturalny sposób obejmowała 

również zmiany w zakresie prawnej regulacji ochrony danych osobowych. Jak wskazuje M. 

Hildebrandt, jednym z wyzwań współczesności jest to, jak radzić sobie z nadmiarem 

informacji, a raczej jak odróżnić szum od informacji292, zaś (re)konstrukcja wiedzy z przepływu 

hałasu i informacji to zadanie dla rozwijającej się infrastruktury technologicznej. Liczne 

dokumenty strategiczne UE deklarują wspieranie działań w celu rozwoju tego sektora 

gospodarki europejskiej, np. wzmacniając funkcjonowanie rozwiązań technologicznych 

opartych na systemach wykorzystujących sztuczną inteligencję, chcąc zapewnić 

konkurencyjność europejskiego rynku na światowej arenie293. Autorka w tej części pracy, 

analizując założenia i debatę nad projektem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

podjęła próbę oceny, w jakim stopniu reforma wpłynęła na rozwój unijnej gospodarki. W tym 

celu stara się umiejscowić swoje badania w szerszym kontekście zarządzania rozwojem 

ekonomii cyfrowej, w tym również z uwzględnieniem swobody transgranicznego przepływu 

danych osobowych. Przedmiotem rozważań uczyniła też analizę reformy systemu ochrony 

danych osobowych w kontekście wzmocnienia konkurencyjności unijnych przedsiębiorców na 

rynku globalnym.  

 

5.1.1. Zagadnienia wprowadzające 

Zjawiska społeczno-gospodarcze związane z rozwojem internetu zdominowały rozwój 

nowych modeli biznesowych, które z konieczności dostosowywania się do nowych realiów 

wprowadzały innowacyjne rozwiązania i stały się jeszcze pilniejsze w czasie pandemii 

koronawirusa. Jak wynika z raportu PARP, obszar potencjalnych korzyści z ekspansji różnego 

rodzaju segmentów rynku (np. transportu czy wojska) łączy się z rozwojem produkcji nowych 

                                                           
292 M. Hildebrandt, Defining Profiling: A New Type of Knowledge? [w:] Profiling the European Citizen, red. M. 

Hildebrandt, S. Gutwirth, Springer 2008, s. 29. 
293 U. Góral, Wpływ technologii na prywatność z perspektywy polityki międzynarodowej [w:] Internet. Analityka 

danych, red. K. Czaplicki, G. Szpor, C.K. Beck, Warszawa 2019. 
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urządzeń i usług, w tym współdzielonych i opartych na przetwarzaniu danych294. Globalny 

zasięg usług oferowanych online wiąże się nieodzownie z przetwarzaniem danych osobowych 

i wpływa na kierunki wprowadzanych regulacji prawnych.  

Przemiany, jakie wynikają z nowych form funkcjonowania stosunków gospodarczych 

w UE, określane są różnymi terminami, takimi jak: gospodarka cyfrowa, cyfrowa Europa, 

społeczeństwo informacyjne. W celu przeprowadzenia analizy unijnej strategii rozwoju 

gospodarki cyfrowej należy wskazać na podejmowane naukowe próby zdefiniowania 

kluczowych dla zrozumienia tej strategii pojęć, takich jak społeczeństwo informacyjne czy 

gospodarka informacyjna. Prowadzą one do jednoznacznych wniosków, iż kluczowym 

elementem składowym tych terminów są dane, informacja i wiedza. Literatura naukowa w 

sposób szczegółowy przeanalizowała trudności związane z problemami w zakresie 

ujednolicenia pojęć i definicji z zakresu społeczeństwa informacyjnego295.  

Na potrzeby niniejszego opracowania można również odwołać się do wyjaśnienia 

rodzajów terminologii dokonanego przez A. Kwaska. Według przyjętej przez niego 

systematyzacji terminologii „dla określenia nowego modelu gospodarki w literaturze 

przedmiotu można znaleźć różne określenia, takie jak:  

 gospodarka postindustrialna (ang. postindustrial economy) – termin używany jako 

synonim gospodarki usługowej, wskazujący na odrębność od poprzedniego modelu 

industrialnego,  

 gospodarka usługowa (ang. service economy) – termin sugerujący dominującą rolę 

produktów usługowych w gospodarce, podkreślający usługowość gospodarki.  

 gospodarka elementów niematerialnych (ang. intangibles economy) – termin 

podkreślający rolę czynników niematerialnych, takich jak zasoby ludzkie i wiedza 

pracowników,  

 gospodarka cyfrowa lub elektroniczna (ang. digital economy) – termin używany 

najczęściej w opracowaniach z pogranicza ekonomii i techniki, 

                                                           
294 Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 9, PARP 2020, s. 44, 65, 

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/201218_RAPORT_Monitoring-trendw-w-innowacyjnoci-vol.-

9-grudzien-2020_final.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
295 M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/2297/1/164861786.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
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 gospodarka oparta na wiedzy (ang. knowledge economy) – termin wskazujący na 

dominującą rolę wiedzy w gospodarce, można zauważyć rosnącą popularność tego określenia 

dla nowej modelu gospodarki”296. 

W unijnej polityce ukierunkowanej na wzmocnienie pozycji europejskich 

przedsiębiorców dużą rolę odgrywała też ochrona danych postrzegana jako element 

wzmocnienia praw jednostki oraz pozycji przedsiębiorców, zwłaszcza tych świadczących 

usługi drogą elektroniczną. Warto podkreślić, że dyskusja o ochronie danych osobowych 

toczyła się w określonych warunkach politycznych i gospodarczych początku XXI w., 

określanych mianem nowej ery w gospodarce. Analogicznie do rozwoju gospodarki 

industrialnej napędzanej parą, nowe technologie przetwarzania danych ukształtowały rynek 

cyfrowy. Zmiany, jakie w tym okresie naznaczyły rozwój gospodarki i komunikacji, wiązały 

się z powszechnym zastosowaniem technologii satelitarnej, internetu i telewizji cyfrowej, które 

umożliwiły globalizację usług poprzez ułatwienie udostępniania informacji niemal w tym 

samym czasie na całej kuli ziemskiej. W epoce globalizacji firmy na całym świecie zaczęły 

doceniać potencjał związany z rozwojem komunikacji cyfrowej i coraz częściej szukały 

nowych sposobów kontrolowania i monitorowania przestrzeni online297.  

Potencjał korzyści dla gospodarki unijnej z wykorzystywania modeli biznesowych 

opartych na przetwarzaniu danych potwierdzały badania. Przykładowo według wyliczeń IDC 

Italia i Lisbon Council dotyczących analiz w zakresie gospodarki opartej na danych 

bezpośrednią wartość rynku danych w UE-28 szacunki określały na 50 mld euro w 2017 r., z 

możliwością wzrostu do 77 mld euro w 2020 r. i 110 mld euro w 2025 r. Korzyści dla szerszej 

gospodarki UE-28 oparte na wykorzystywaniu danych wskazywano jako znacznie większe, w 

wysokości 787 mld euro w 2025 r., zaś przy bardziej optymistycznych założeniach 

bezpośrednia wartość rynku danych mogłaby wynieść nawet 146 mld euro w 2025 r.298 Dalsze 

badania ze względu na pandemię COVID-19 wykazały co prawda spadek szacowanych 

wartości, jednak również te prognozy gospodarcze, które uwzględniały modyfikację 

scenariuszy w związku z epidemią, przewidują odbicie i prawdopodobny powrót na ścieżkę 

                                                           
296 A. Kwasek, Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych, 

https://www.academia.edu/44742325/Wyzwania_wsp%C3%B3%C5%82czesnej_edukacji_w_kontek%C5%9Bc

ie_zmian_technologicznych_i_spo%C5%82ecznych [dostęp: 16.04.2021], s. 5. 
297 C. Hobbs, Europe’s digital sovereignty: From rulemaker to superpower in the age of US-China rivalry, Essay 

Collection, 30 lipca 2020 r., 

https://ecfr.eu/publication/europe_digital_sovereignty_rulemaker_superpower_age_us_china_rivalry/ [dostęp: 

16.04.2021]. 
298 The European Data MarketMonitoring Tool Report, IDC Italia srl (Milan, IT) The Lisbon Council (Brussels, 

BE), 20 kwietnia 2018 r., 

https://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.2_First_Report_on_Policy_Conclusions_20.04.2018.

pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ecfr.eu/?taxonomy=publication_format&term=essay-collection
https://ecfr.eu/?taxonomy=publication_format&term=essay-collection
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wzrostu w kolejnych latach z uwagi na fakt, że wiele z potężnych sił napędowych innowacji 

opartych na danych prawdopodobnie okaże się odpornych w następnych latach, w 

szczególności gotowość do inwestowania w technologie cyfrowe w celu ponownego 

uruchomienia usług i tworzenia nowych produktów, by stymulować popyt299.  

Współczesna gospodarka oparta na cyfrowych usługach wykorzystujących nowe 

technologie wymagała zapewnienia bezpieczeństwa zarówno przedsiębiorców, jak i 

konsumentów. Chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo w zakresie korzystania z usług 

cyfrowych, bez obaw konsumentów przed inwigilacją, oraz ograniczanie ingerencji przez 

państwo w swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd też potrzeba systemowego 

podejścia do ochrony danych osobowych, które zakładało stworzenie jasnych i przejrzystych 

przepisów określających równe wymogi dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie UE. Szczególnie istotne było też określenie standardów dla 

przedsiębiorców spoza Unii poprzez taką konstrukcję przepisów, która pozwoliłaby wszystkim 

funkcjonować w ramach jednolitego rynku, rozwijać działalność poza UE, zbudować zaufanie 

do usług cyfrowej gospodarki i zagwarantować konkurencyjność przy zachowaniu wysokiego 

poziomu ochrony danych osobowych.  

Komisja Europejska, prognozując dalszy dynamiczny rozwój gospodarki opartej na 

danych, uzasadniała wprowadzenie nowych przepisów potrzebą stworzenia europejskim 

przedsiębiorstwom solidnych procedur ochrony danych osobowych stanowiących 

konkurencyjną przewagę na skalę globalną. Ten filar reformy został więc potwierdzony przez 

Parlament, który poparł propozycję zastąpienia dyrektywy nowym rozporządzeniem 

regulującym przepisy ochrony danych dla sektora prywatnego i publicznego300. Szczególnym 

źródłem niepokoju w kręgach UE była też łatwość, z jaką dane mogą być przekazywane przez 

granice. Uświadomiono sobie trudność egzekwowania przepisów dotyczących prywatności w 

obcych jurysdykcjach z obawy przed ryzykiem naruszenia prywatność obywateli UE301.  

Dane osobowe nazywane są ropą współczesnych czasów bądź walutą cyfrowej 

gospodarki, nie budzi więc zdziwienia skala zainteresowania pracami nad RODO, biorąc pod 

                                                           
299 Zgodnie z szacunkami IDC Italia i Lisbon Council dotyczącymi scenariusza po COVID europejski rynek 

danych powinien spaść o 7,1% do 54 mld euro w 2020 r. (w porównaniu z 58 mld euro w 2019 r.), a gospodarka 

oparta na danych o 5,5% do 307 mld euro (w porównaniu do 325 mld euro w 2019 r.). Raport IDC Italia i Lisbon 

Council, The European Data Market Monitoring Tool Report 15th May 2020, https://www.idcitalia.com/eu-

consulting/research-

list/RESOURCES/ATTACHMENTS/D2.8_Final_Report_on_Policy_Conclusions_20200515_final.pdf [dostęp: 

16.04.2021], s. 9. 
300 Notatka Komisji Europejskiej z 12 marca 2014 r.  
301 M. Burri, R. Schär, The Reform of the EU Data Protection Framework: Outlining Key Changes and Assessing 

Their Fitness for a Data-Driven Economy, „Journal of Information Policy” 2016, vol. 6, s. 479–511, 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.6.2016.0479 [dostęp: 16.04.2021]. 
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uwagę fakt, że reforma ochrony danych ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i znaczący 

wpływ na wzrost gospodarczy (tendencje poparte liczbami, z których wynika, że dane osobowe 

gromadzone, analizowane i przekazywane na całym świecie zyskały ogromne znaczenie 

gospodarcze)302. Wzmocnienie wysokich standardów ochrony danych w UE stanowi szansę dla 

biznesu. Według szacunków Komisji Europejskiej reforma ochrony danych pomoże 

Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu wykorzystać ten potencjał, szczególnie poprzez 

ustanowienie jednego ogólnounijnego prawa. Przedsiębiorstwa będą miały do czynienia z 

jednym prawem, a nie z krajowymi regulacjami 28 państw. Korzyści szacuje się na 2,3 biliona 

euro rocznie303. Dodatkowo rozporządzenie ustanowiło punkt kompleksowej obsługi dla 

przedsiębiorstw, usprawniając znacznie w ten sposób relacje podmiotów gospodarczych z 

organami regulacyjnymi w UE.  

Powyższe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

danych osobowych wpisują się w założenia strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Komisja 

definiuje go jako „przestrzeń, w której zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, 

usług i kapitału, a obywatele i przedsiębiorstwa mogą bez przeszkód i na zasadach uczciwej 

konkurencji uzyskać dostęp do usług online lub je świadczyć. W takiej przestrzeni 

zagwarantowany jest także wysoki poziom ochrony konsumentów i danych osobowych, 

niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania”304. 

Model biznesowy w gospodarce cyfrowej jest połączeniem paradygmatów 

ekonomicznych, prawnych i technologicznych, zaś poprzez RODO unijny prawodawca 

wprowadził system mający zapewnić równowagę między godnością człowieka i potrzebą 

sprawiedliwości społecznej a ekonomicznymi, prawnymi i technologicznymi wyzwaniami 

europejskiego społeczeństwa cyfrowego305. Unijna próba zapewnienia ochrony danych 

osobowych przed naruszeniem prywatności w rzeczywistości stawia przed decydentami 

                                                           
302 Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej „według niektórych szacunków wartość danych osobowych 

obywateli europejskich może mieć tendencję wzrostu do niemal 1 tryliona euro rocznie do 2020 r.” Notatka 

Komisji Europejskiej z 12 marca 2014 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_14_186 

[dostęp: 16.04.2021]. 
303 Questions and Answers – Data protection reform, Brussels, 21 grudnia 2015 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_6385 [dostęp: 16.04.2021]. 
304 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów, Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, 6 maja 2015 r., COM (2015) 192 final, 

s. 2. 
305 H. Syed, The impact of EU GDPR on the European Unions’ Digital Economy, 

https://www.researchgate.net/publication/333353604_The_Impact_of_EU_GDPR_on_the_Digital_Economy_of

_EU_The_document_is_shared_subject_to_Copy_Rights_of_the_Author_and_require_explicit_prior_permissio

n_before_using_any_parts_of_this_document?enrichId=rgreq-d2efbefb862fd0810c021373422a7868-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMzM1MzYwNDtBUzo3NjIxMDkxNTk4MDA4MzdAMTU1ODc

xMjM5MTIzOQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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wyzwanie określenia możliwości czerpania korzyści z innowacyjnych form prowadzenia 

działalności gospodarczej wykorzystujących nowoczesne metody przetwarzania i analizy 

danych osobowych (np. Big Data). Jednak równie istotnym elementem polityki UE jest 

ograniczenie wpływu na rynek wspólnotowy firm technologicznych spoza Unii. Wynika to w 

szczególności z ich wpływu na gospodarkę opartą na danych i potencjał innowacyjny w UE, 

zwłaszcza w odniesieniu do prywatności i ochrony danych osobowych obywateli Unii, a co za 

tym idzie – rozwijania bezpiecznego środowiska cyfrowego.  

Koncepcja unijnego jednolitego rynku cyfrowego opiera się na zwiększeniu dobrobytu 

gospodarczego poprzez usunięcie barier handlowych między państwami członkowskimi. 

Rozwój usług rynkowych, który ewoluował od transakcji stacjonarnych do transferów 

mobilnych, powinien zostać uwolniony od krajowych ograniczeń dotyczących działalności 

gospodarczej realizowanej za pośrednictwem internetu. Wiąże się to z koniecznością 

stworzenia ram regulacyjnych sprzyjających rozwojowi chmury obliczeniowej, transferowi 

danych mobilnych bez granic oraz uproszczonemu dostępowi do informacji i treści przy 

jednoczesnej ochronie prywatności i danych osobowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 

cybernetycznego i neutralności sieci. W opinii ekspertów cyfrowa suwerenność i cyfrowa 

autonomia strategiczna będą stopniowo „napędzać” politykę UE306. Wydaje się to być 

niezbędne do dalszego rozwoju działalności gospodarczej unijnych firm, które wprowadzają 

cyfrowe technologie w proces produkcji, sprzedaży i zarządzania, prowadzonej w warunkach 

swobodnego przepływu towarów i usług i jednocześnie równej konkurencji z partnerami spoza 

UE. 

Działania podejmowane przez Komisję Europejską w odniesieniu do dalszego rozwoju 

gospodarki opartej na danych przyniosły kolejne propozycje regulacji prawnych ogłoszonych 

w ramach europejskiej strategii w zakresie danych do 2020 r.307 Przedstawiony 25 listopada 

2020 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Data 

Governance Act)308 to część europejskiej strategii w zakresie danych, której celem jest 

umieszczenie UE w czołówce społeczeństwa opartego na danych309. Te działania zmierzają do 

                                                           
306 Państwa UE na rzecz suwerenności cyfrowej. Jak doścignąć USA i Azję?, 10 grudnia 2020 r., 

https://www.cyberdefence24.pl/panstwa-ue-na-rzecz-suwerennosci-cyfrowej-jak-doscignac-usa-i-azje, [dostęp: 

21.01.2021]. 
307 Więcej informacji na temat tej propozycji jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act [dostęp: 16.04.2021]. 
308 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt 

w sprawie zarządzania danymi), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767 

[dostęp: 16.04.2021]. 
309 European data governance, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-data-

governance [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.cyberdefence24.pl/panstwa-ue-na-rzecz-suwerennosci-cyfrowej-jak-doscignac-usa-i-azje
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dalszej harmonizacji podejścia do zapewnienia większych korzyści ekonomicznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby 

oceny skutków projektowanych regulacji, przewiduje się wzrost wartości ekonomicznej 

gospodarki opartej na danych wynikający z udostępniania i dalszych korzyści pod względem 

lepszych produktów, wyższej wydajności i nowych sposobów stawiania czoła wyzwaniom 

społecznym (np. zmianie klimatu)310. 

 

5.1.2. Założenia przyjęte przez Komisję Europejską w celu uproszczenia procedur z 

zakresu ochrony danych osobowych 

Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony danych jest złożona. Świadczą o tym 

wątpliwości i kontrowersje towarzyszące dyskusjom na temat wprowadzenia odpowiednich do 

potrzeb rynku zmian w przepisach regulujących zasady przetwarzania danych osobowych. 

Przyszłe rozwiązania prawne mają w istotny sposób wpłynąć na europejski rynek, 

wprowadzając nowe, jaśniejsze zasady dla przedsiębiorców.  

 

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców 

Skupiając się na tych aspektach reformy, które odgrywały kluczową rolę niezależnie od 

różnorodnych interesów prezentowanych przez poszczególnych uczestników procesu 

negocjacji, jako pierwsze z przyjętych założeń należy wskazać zmniejszenie obciążeń 

biurokratycznych. Podkreślany przez Komisję argument uproszczenia procedur miał na celu 

ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom oferującym swoje usługi i 

produkty w więcej niż jednym państwie UE. Zgodnie z deklaracjami Komisji reforma ochrony 

danych miała wesprzeć rozwój gospodarki dzięki „uproszczeniu otoczenia regulacyjnego 

poprzez ograniczenie biurokracji i zniesienie formalności, takich jak ogólne wymogi dla 

przedsiębiorców dotyczące powiadamiania, które pozwoli przedsiębiorstwom zaoszczędzić 

około 130 mln EUR rocznie”311. Zastąpienie wówczas 28 krajowych porządków prawnych 

dotyczących ochrony danych jedną unijną regulacją obowiązującą w takim samym kształcie we 

wszystkich państwach członkowskich miało przede wszystkim ułatwić prowadzenie 

ponadgranicznej działalności gospodarczej oraz zmniejszyć brak pewności prawa wynikający 

                                                           
310 Badanie uzupełniające niniejszą ocenę skutków (Support Study to this Impact Assessment), SMART 

2019/0024, przygotowane przez Deloitte (w przygotowaniu). Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi), https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN [dostęp: 16.04.2021]. 
311 Data protection reform: Frequently asked questions, MEMO/12/41, Brussels, 25 stycznia 2012 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_41 [dostęp: 16.04.2021]. 
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z nieznajomości przepisów przyjmowanych na poziomie krajowym. Rozporządzenie o 

ochronie danych miało więc zapewnić przedsiębiorstwom większą przejrzystość prawną 

poprzez ustanowienie jednolitych przepisów w całej UE, a w efekcie przyczynić się do wzrostu 

zaufania, pewności prawnej i uczciwszej konkurencji. To oczywiste, jak się zdaje, ułatwienie 

stanowiło bez wątpienia korzyść dla tej grupy przedsiębiorców, która prowadziła swoją 

działalność na międzynarodowym rynku, jednocześnie zaś nie miało znaczenia dla 

przedsiębiorców działających na poziomie lokalnym, w ramach jednego kraju. W politycznej 

dyskusji skupiano się jednak na tym aspekcie nowych przepisów, który promował przekonanie, 

że dzięki ujednoliceniu standardów dojdzie do osiągnięcia lepszej współpracy partnerów 

biznesowych działających zarówno w UE, jak i poza jej obszarem.  

Przyjęta w toku prac nad RODO narracja przedstawiała argument potrzeby zrównania 

zasad obowiązujących wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od miejsca ich siedziby. 

Wprowadzając rygorystyczne wymogi i zasady w zakresie ochrony danych osobowych, UE 

musiała więc wprowadzić narzędzia nakładające na firmy spoza Unii obowiązek przestrzegania 

tych samych wymogów przy prowadzeniu konkurencyjnej działalności na unijnym rynku312. 

Prawna regulacja internetu wpływała na kreowanie się różnorodnych zjawisk, które 

potwierdzały trudności w uregulowaniu nowych obszarów przetwarzania danych i prowadzenia 

biznesu, zwłaszcza w kontekście internetu. Problemy ze stworzeniem norm prawnych 

regulujących stosowanie prawa właściwego dla podmiotów działających w internecie 

opisywano np. przez porównanie do „słoni” i „myszy”, które swoim zachowaniem mogą rodzić 

problemy związane z jurysdykcją, której podlega ich działalność313. Ta obrazowa analogia 

wiązała się z trudnościami określenia prawa właściwego dla działań dużych firm globalnych, 

które mogą łatwiej unikać obciążeń regulacyjnych z uwagi na ich ponadnarodowy charakter. 

Przepisy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza w relacji prawnoporównawczej, a więc 

rozpatrywane na tle odpowiednich regulacji międzynarodowych z innych krajów, mają zatem 

istotne znaczenie dla praktyki rynkowej314. Wcześniejsza unijna regulacja prawna, tj. 

dyrektywa 95/46/WE, która została wdrożona do przepisów krajowych, w zakresie kwestii 

związanych z przekazywaniem przez administratorów danych osobowych za granicę 

                                                           
312 Według danych podawanych przez Komisję Europejską rynek europejski to ponad 500 milionów potencjalnych 

konsumentów. 
313 P. Swire, Of Elephants, Mice, and Privacy: International Choice of Law and the Internet (August 1998), 

https://ssrn.com/abstract=121277 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.121277 [dostęp: 16.04.2021]. 
314 A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych a zagraniczne regulacje w tym zakresie [w:] Ochrona danych 

osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 77. 

https://ssrn.com/abstract=121277
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.121277
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uzależniała podjęcie decyzji od spełnienia różnego rodzaju przesłanek, co miało swoje 

konsekwencje dla obrotu gospodarczego.  

 

Zwiększenie kontroli konsumentów nad przetwarzaniem ich danych 

Kolejnym istotnym elementem reformy ochrony danych było wzmocnienie praw osób 

fizycznych poprzez zapewnienie im kontroli nad swoimi danymi wyrażające się m.in. takimi 

regulacjami, jak prawo do bycia zapomnianym, warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych prywatnych, prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy, zgłaszanie 

naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o 

naruszeniu ochrony danych, uwypuklenie zasady przejrzystości wyrażającej się m.in. w 

zapewnieniu, że polityka prywatności jest wyjaśniona w sposób jasny i zrozumiały dla 

użytkownika. Budowanie zaufania konsumentów do dynamicznie rozwijającego się rynku 

cyfrowego było kluczowe z punktu widzenia unijnej gospodarki.  

Szeroka dyskusja, jaka przetoczyła się nad rozdziałem 2 projektu rozporządzenia 

określającym prawa osób, miała ogromne znaczenie dla podmiotów gospodarczych z uwagi na 

rodzące dla nich obowiązki i koszty. Realizacja każdego z przewidzianych praw przekłada się 

bowiem na określone obciążenia po stronie firm. Jednak wysokie standardy unijne wskutek 

wprowadzenia RODO obejmą też przedsiębiorców spoza UE, gdyż zgodnie z unijnym prawem 

spółki z państw trzecich oferujące usługi na terenie Unii będą musiały podporządkować się 

RODO. Wpłynie to tym samym na konkurencyjność europejskich firm wobec konsumentów. 

Według badań realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej w 2010 r. 30% Europejczyków 

deklarowało poczucie braku kontroli nad informacjami, które muszą udostępniać, korzystając 

np. z zakupów online315. Z tego względu koniecznym warunkiem poprawy zaufania 

konsumentów do usług oferowanych przez firmy internetowe było wprowadzenie jasnych i 

prostych reguł przetwarzania danych316. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem opracowania 

nie jest omówienie wzajemnej relacji prawa ochrony danych osobowych i prawa 

konsumenckiego, należy również wskazać na wzajemną relację pomiędzy prawem 

                                                           
315 Badanie Eurobarometru: Podejście do ochrony danych i tożsamości elektronicznej w Unii Europejskiej, 2010, 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_359_fact_pl_pl.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
316 Wyniki badań opinii społecznej przedstawione przez Komisję Europejską w 2019 r. nadal wskazywały, że 62% 

respondentów obawia się, że nie ma pełnej kontroli nad danymi osobowymi udostępnianymi online. Zob. Notatka 

prasowa Komisji Europejskiej z 13 czerwca 2019 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2956 [dostęp: 16.04.2021]. 



151 
 

konsumenckim i prawem ochrony danych, których zakres uregulowania zbliżył się do siebie na 

poziomie prawa UE i kształtowania unijnej polityki317. 

Na marginesie warto odnotować, że w amerykańskiej literaturze przedmiotu kwestie 

skutków ekonomicznych związanych z przestrzeganiem prywatności konsumenckiej 

postrzegane są w odmienny sposób, jednak także uwzględniający koszty ekonomiczne. W 

jednej z analiz eksperci zwracają uwagę na funkcję, jaką pełni polityka prywatności będąca 

informacją wyjaśniającą klientom zasady przetwarzania i udostępniania ich danych przez firmę. 

Zwraca się uwagę, że funkcją takiej swoistej instrukcji jest zmniejszenie asymetrii informacji, 

ponieważ firmy udostępniają informacje swoim klientom. Jednak naukowcy zauważają też, że 

jeśli koszt (nie tylko w rozumieniu finansowym, ale jako nakład czasu, wysiłek) czytania 

polityki prywatności jest zbyt wysoki, ludzie raczej tych polityk nie czytają. Czas jest jednym 

z potencjalnych kosztów, a czas, który należy przeznaczyć na zapoznanie się z polityką 

prywatności, może stanowić poważną barierę czy obciążenie318. Podejście to zakłada, że 

racjonalni aktorzy przeprowadzają analizę korzyści i kosztów osobistych przynajmniej na 

domyślnym poziomie, aby podejmować indywidualne decyzje dotyczące przeczytania lub 

pominięcia polityk prywatności. Jeśli ludzie odczuwają mniejsze korzyści z czytania polityk, 

niż sądzą, że kosztuje ich przeczytanie, jest to uzasadnione i nie będą czytać polityki 

prywatności.  

Z perspektywy unijnych przedsiębiorców reforma systemu mogła oznaczać, że nowe 

przepisy przyniosą korzyści przedsiębiorstwom z UE w globalnej konkurencji, ponieważ będą 

one mogły zapewnić swoim klientom silną ochronę danych, działając w prostszym otoczeniu 

regulacyjnym. Nie bez znaczenia jest też argument, że dzięki wprowadzeniu nowego prawa do 

przenoszenia danych przedsiębiorstwa typu start-up i małe przedsiębiorstwa będą mogły 

uzyskać dostęp do rynków danych zdominowanych przez cyfrowych gigantów, zachęcając 

konsumentów rozwiązaniami chroniącymi ich prywatność.  

 

5.1.3. Postulaty przedsiębiorców w odniesieniu do proponowanych rozwiązań w zakresie 

ochrony danych osobowych 

W perspektywie zapowiadanych przez Komisję Europejską zmian w zakresie przepisów 

o ochronie danych osobowych przeprowadzono szereg analiz i badań zmierzających do 

                                                           
317 N. Helberger, F. Zuiderveen Borgesius, A. Reyna, The Perfect Match?A Closer Look at the Relationship 

Between EU Consumer Law and Data Protection Law, „Common Market Law Review 2017, no. 15(5), s. 1428. 
318 A.M. McDonald, L.F. Cranor, The Cost of Reading Privacy Policies, „A Journal of Law and Policy for the 

Information Society” 2008, Privacy Year in Review issue, http://www.is-journal.org/ [dostęp: 16.04.2021], s. 5. 
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określenia potencjalnych skutków tych regulacji dla unijnej gospodarki319. Opracowania te 

wykazywały, że dla firm wykorzystujących w swojej działalności modele oparte na 

przetwarzaniu danych osobowych możliwość korzystania z elektronicznego przetwarzania 

danych osobowych stanowi istotne źródło dochodu. Jak np. wskazywał raport London 

Economics, „główne źródła korzyści to większa efektywność w przeprowadzaniu procesów 

drogą elektroniczną; personalizowanie towarów i usług; oraz wykorzystywanie danych 

osobowych do produkcji nowych towarów i usług”320. Powyższe badania przeprowadzone 

wśród przedsiębiorców, zarówno małych, średnich, jak i większych, potwierdzały również, że 

dane osobowe są powszechnie przechowywane, a większość respondentów posiada 

szczegółowe dane osobowe klientów. Przy czym zwracano uwagę, że niektóre sektory, takie 

jak usługi finansowe, usługi społeczne i związane ze zdrowiem, a także usługi profesjonalne i 

usługi ICT, wymagają więcej danych niż inne oraz raportują ponadprzeciętne wykorzystanie 

danych321. 

Przedstawiciele sektora prywatnego wskazywali na potrzebę stworzenia bardziej 

przyjaznego środowiska dla prowadzenia działalności biznesowej w zakresie ram prawnych 

ochrony danych. Podkreślano, że dynamiczne i złożone społeczeństwo informacyjne XXI w. 

wymaga systemu regulacyjnego, który skutecznie sprosta wyzwaniom stawianym 

organizacjom przetwarzającym dane osobowe i uwzględni rzeczywiste ryzyko dla osób 

fizycznych322.  

Analizując przedstawione przez European Privacy Officers Forum rekomendacje, 

głównie dotyczące praktycznego zastosowania i nieproporcjonalnych obciążeń regulacyjnych 

lub biurokratycznych, wydaje się, że zaproponowane przez Komisję Europejską przepisy 

RODO w dużej mierze inkorporowały postulaty przedsiębiorców w odniesieniu do nowego 

systemu ochrony danych, które muszą ewoluować, aby rozpoznawać i wykorzystywać 

możliwości stwarzane przez globalizację i nowe technologie dla rozwoju gospodarki.  

 

5.2. Analiza wpływu wprowadzenia RODO na unijną gospodarkę 

                                                           
319 Na temat konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z reformą ochrony 

danych osobowych autorka pisała w rozdziale 2. 
320 Study on the economic benefits of privacy-enhancing technologies (PETs), Final Report to The European 

Commission DG Justice, Freedom and Security, London Economics, lipiec 2010 r., s. 154. 
321 Ibidem, s. 144. 
322 European Privacy Officers Forum, Comments on the Review of European Data Protection Framework, grudzień 

2009 r. 
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5.2.1. Suma kosztów i korzyści po stronie gospodarki 

Komisja Europejska w komunikacie opublikowanym po roku funkcjonowania nowego 

systemu ochrony danych osobowych podkreślała celowość wprowadzenia rygorystycznych 

przepisów dotyczących ochrony danych. Z punktu widzenia polityki wspierającej rozwój 

gospodarki w coraz większym stopniu opartej na danych, której UE chce zapewnić 

wykorzystanie licznych możliwości, jakie stwarza transformacja cyfrowa w zakresie usług, 

zatrudnienia i innowacji, kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie podstawowego prawa, 

jakim jest ochrona danych osobowych323. 

Komisja podkreślała też, że zaproponowane w rozporządzeniu nowe rozwiązania 

wspierające pozycję przedsiębiorstw w rzeczywistości cyfrowej gospodarki, jak np. 

wprowadzenie zasady rozliczalności, są pozytywnie przyjmowane przez przedsiębiorców. 

Jednak powyższemu stwierdzeniu towarzyszy zastrzeżenie, że istnieje wciąż potrzeba 

zapewnienia większej pewności prawnej oraz dodatkowych lub jaśniejszych wytycznych ze 

strony organów ochrony danych. Komisja dostrzegła również, że potrzeba dostosowania się 

podmiotów prywatnych do nowych zasad i wyzwań spowodowała jednocześnie wiele pracy i 

konieczność wdrożenia nowych zasad, ale tym samym umożliwiła także przyjrzenie się 

wewnętrznym procesom w ramach polityki zarządczej przedsiębiorstw. Można więc podzielić 

wyrażony przez Komisję pogląd, że wprowadzenie nowych przepisów spowodowało 

uporządkowanie przez organizacje posiadanych przez te podmioty danych, poprawę 

bezpieczeństwa, lepsze przygotowanie na incydenty, zmniejszenie narażenia na niepotrzebne 

ryzyko oraz budowanie stosunków z klientami i partnerami handlowymi opartych w większym 

stopniu na zaufaniu. Komisja podkreślała też osiągnięcie efektu w postaci umożliwienia 

rozwoju nowych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowego prawa do 

ochrony danych osobowych np. w takich obszarach, jak sztuczna inteligencja. Spowodowało 

to rozwój oferty nowych usług bardziej przyjaznych dla ochrony prywatności, jak np. 

wyszukiwarki, które nie śledzą użytkowników lub nie stosują reklamy behawioralnej. Dużą 

wagę przywiązuje się też do szczególnej sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw.  

Wprowadzeniu RODO towarzyszyło wiele zastrzeżeń związanych z obciążeniami dla 

przedsiębiorców. W literaturze wskazuje się, że „tak szeroki zakres zmian prawnych 

związanych z wejściem w życie Rozporządzenia wymaga podjęcia przedsięwzięć 

organizacyjnych, inwestycji technicznych oraz odpowiedniego zabezpieczenia finansowego 

                                                           
323 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Przepisy dotyczące ochrony danych jako czynnik 

sprzyjający zaufaniu w UE i poza nią – podsumowanie, 24 lipca 2019 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0374 [dostęp: 16.04.2021]. 
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dla zapewnienia zgodności z nowymi przepisami. Należy zatem wnioskować, iż wprowadzenie 

w życie Rozporządzenia generować będzie w przedsiębiorstwie stałe koszty operacyjne zależne 

od branży i jego wielkości oraz koszty nadzwyczajne zależne od ryzyka wystąpienia uchybień 

wobec przepisów Rozporządzenia. Powyższe czynniki stanowią niewątpliwe zagrożenia dla 

ciągłości działania, a nawet bytu przedsiębiorstwa, dlatego powinny być uwzględnione w 

strategii zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie”.324 Trudno jednak zgodzić się z 

powyższym stwierdzeniem gdyż wydaje się, że autorzy nie uwzględnili w pełni sytuacji 

przedsiębiorstw przed wejściem w życie RODO i nie do końca precyzyjnie dokonali analiz w 

odniesieniu nie tyle do samego zaistnienia kosztów, ale do ich wysokości325. Wskazuje na to 

jedno z cytowanych źródeł, raport Allianz, z którego wynika, że „wiele wymogów RODO 

dotyczących ochrony danych osobowych istnieje już w przepisach krajowych, ale RODO 

nadaje nowy ton i poprawia zasady przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność i 

obowiązki podmiotów prawnych, wnioski osoby, której dane dotyczą, o dostęp oraz 

uprawnienia nadzorcze. RODO to bardziej ewolucja istniejących przepisów UE dotyczących 

ochrony danych niż rewolucja”326. Jednak zwracając uwagę na powyższe opinie, niektóre 

firmy, zwłaszcza te o zasięgu multinarodowym, dopiero wskutek wprowadzenia nowej 

regulacji poważnie przyjrzały się kosztom, jakie ponoszą przedsiębiorcy z tytułu 

odpowiedzialności za stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Potwierdza to tym 

samym jedno z przyjętych założeń reformy, iż nowe ramy prawne muszą zapewnić większą 

skuteczność stosowania przepisów przez administratorów danych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można podsumować, że koszty przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony danych mogą stanowić istotny element budżetów firm, które przed 

RODO nie inwestowały w przestrzeganie prywatności klientów, pracowników czy 

kontrahentów. Jednak w perspektywie 2–3 lat od rozpoczęcia stosowania RODO trudno jest 

ocenić przedmiotową sumę kosztów i korzyści. Dlatego też należy przychylić się do poglądu, 

że właściwa ocena poniesionych przez przedsiębiorców kosztów i wykazanie efektów wymaga 

dalszych badań327. 

                                                           
324 A. Kamiński, K. Dąbek, Nowe zagrożenia dla działalności przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych RODO, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu” 2017, nr 478, s. 144.  
325 Niezależnie od powyższych rozważań należy zauważyć, że autorzy artykułu popełnili błąd w tytule 

opracowania, podając nieprawidłową nazwę aktu prawnego. 
326 Global Risk Dialogue, Winter/Spring 2018, https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-

articles/global-risk-dialogue-issue-2-2017.html [dostęp: 16.04.2021]. 
327 G. Aridor, Y.-K. Che, T. Salz, The Economic Consequences of Data Privacy Regulation: Empirical Evidence 

from GDPR, The Economic Consequences of Data Privacy Regulation: Empirical Evidence from GDPR (29 

stycznia 2020 r.), https://ssrn.com/abstract=3522845 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3522845 [dostęp: 

16.04.2021], s. 30. 
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5.2.2. Raport Komisji Europejskiej z czerwca 2020 r. 

W świetle powyższego nowe wnioski dotyczące wpływu nowych przepisów o ochronie 

danych na sektor gospodarki przyniósł kolejny raport Komisji Europejskiej, opublikowany w 

czerwcu 2020 r., nieco ponad 2 lata od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych328. W sprawozdaniu stwierdzono, że RODO spełnia większość swoich celów, a w 

szczególności zapewnia obywatelom solidny zestaw możliwych do wyegzekwowania praw 

oraz tworzy nowy europejski system zarządzania i egzekwowania przepisów. Co istotne, 

zdaniem Komisji RODO okazało się elastyczne pod względem wspierania rozwiązań 

cyfrowych w nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak kryzys związany z 

koronawirusem. W sprawozdaniu stwierdzono również, że przedsiębiorstwa rozwijają kulturę 

przestrzegania przepisów i coraz częściej korzystają z silnej ochrony danych jako przewagi 

konkurencyjnej. Jednak dostrzegając wyzwania związane z wdrażaniem nowych ram 

prawnych, przedstawiono wykaz działań mających na celu dalsze ułatwienie stosowania RODO 

wszystkim zainteresowanym stronom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, 

co oznacza, że w tym zakresie zakładane cele nie zostały osiągnięte. Wiceprzewodnicząca ds. 

wartości i przejrzystości, V. Jourová, powiedziała, że „Europejski system ochrony danych stał 

się dla nas drogowskazem w transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka i jest 

ważnym filarem, na którym opieramy inne strategie polityczne, takie jak strategia w zakresie 

danych lub podejście do sztucznej inteligencji. RODO stanowi doskonały przykład tego, w jaki 

sposób Unia Europejska, stosując podejście oparte na prawach podstawowych, wzmacnia 

pozycję swoich obywateli i daje przedsiębiorstwom możliwość jak najlepszego wykorzystania 

cyfrowej rewolucji. Musimy jednak nadal pracować, aby w pełni wykorzystać potencjał 

RODO”. Słowa te uzupełnił komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, D. Reynders, który 

stwierdził, że „RODO pomyślnie spełnia swoje cele i stało się globalnym punktem odniesienia 

dla krajów, które chcą zapewnić swoim obywatelom wysoki poziom ochrony. Jak pokazuje 

jednak dzisiejsze sprawozdanie, wciąż możemy zrobić więcej. Potrzebujemy na przykład w 

Unii większej spójności w stosowaniu przepisów: jest to ważne dla obywateli i przedsiębiorstw, 

a zwłaszcza dla MŚP. Musimy również zapewnić obywatelom możliwość pełnego korzystania 

z przysługujących im praw. Komisja będzie monitorować postępy w ścisłej współpracy z 

                                                           
328 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ochrona danych jako filar wzmacniania pozycji 

obywateli oraz podejście UE do transformacji cyfrowej – dwa lata stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0264 [dostęp: 16.04.2021]. 
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Europejską Radą Ochrony Danych i w ramach regularnej wymiany informacji z państwami 

członkowskimi, tak aby RODO mogło w pełni wykorzystać swój potencjał”329. 

Jedną z istotnych deklaracji uwzględnionych w raporcie stanowi potencjalna możliwość 

– w świetle dalszych doświadczeń i stosownego orzecznictwa – zaproponowania przez Komisję 

ewentualnych przyszłych zmian w niektórych przepisach RODO, w szczególności w 

odniesieniu do dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych przez MŚP, które nie czynią 

tego w ramach podstawowej działalności (niskie ryzyko), oraz ewentualnej harmonizacji wieku 

wyrażenia zgody przez dzieci w zakresie świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. 

Oznaczać to może, że Komisja, uwzględniając pierwsze doświadczenia, przewiduje 

poprawienie przepisów, tak aby lepiej spełniały swoje pierwotne cele.  

 

5.2.3. Pierwsze reakcje przedstawicieli sektora prywatnego 

Badając dostępne źródła opracowywane w oparciu o oczekiwania sektora prywatnego 

w odniesieniu do nowych ram regulacyjnych, trudno jednoznacznie ocenić, czy reakcje 

przedsiębiorców były pozytywne, czy negatywne. Z jednej strony podkreślano, że „pieniądze, 

które wydajemy na zgodność z RODO, nie są kosztem utopionym, ale sposobem na uzyskanie 

przewagi nad naszymi konkurentami. Zgodność z RODO przynosi również korzyści w 

odniesieniu do kultury organizacyjnej. Podbija pulę i gwarantuje, że inne zagrożenia – od 

bezpieczeństwa po współczesne niewolnictwo i przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji – są 

objęte lepszą strukturą zarządzania”330. Oznacza to, że z perspektywy audytowanych przez 

KPMG w cytowanym badaniu globalnych korporacji zgodność z RODO może stanowić istotny 

wyróżnik na rynku i wzmacniać ich pozycję rynkową w stosunku do konkurentów. 

Na deklaracje ze strony unijnych instytucji sugerujące korekty we wprowadzonych 

przepisach o ochronie danych szczególnie oczekiwali przedsiębiorcy, którzy również po 

wejściu w życie RODO podejmowali próby wpływu na system prawa ochrony danych 

osobowych. Jak pisze Euractive, „badania przeprowadzone przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) pokazują, że szacuje się, że 

około 500 000 organizacji zarejestrowało inspektorów ochrony danych w swoich 

organizacjach, a działania związane z egzekwowaniem przepisów RODO doprowadziły do 

                                                           
329 Commission report: EU data protection rules empower citizens and are fit for the digital age, Brussels, 24 

czerwca 2020 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1163 [dostęp: 16.04.2021]. 
330 The GC’s Guide to GDPR: From shock and denial to acceptance and hope, The Legal 500 series, KPMG 2018, 

s. 16, https://www.legal500.com/special-reports/the-gcs-guide-to-gdpr/ [dostęp: 16.04.2021]. 



157 
 

nałożenia ponad 56 mln euro kar. Jednak Omer Tene, wiceprezes IAPP331, w odpowiedzi na 

wyniki badań tonuje ten optymizm, mówiąc, że chociaż liczby wyglądają przekonująco, jest 

wiele do zrobienia w zakresie aktualizacji praktyki w obszarze kultury ochrony danych w 

biznesie w UE. «W pierwszym roku widzieliśmy dziesiątki tysięcy skarg i naruszeń danych, 

ale nie widzieliśmy jeszcze wielu dowodów na to, że RODO doprowadziło do poprawy praktyk 

organizacji w zakresie danych» – powiedział”332. Reakcje ze strony biznesu pozwalają na 

dokonanie pierwszych refleksji w odniesieniu do skuteczności przeprowadzonej reformy, jeśli 

chodzi o cel wzmocnienia rynku i wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców, zwłaszcza w 

zakresie uproszczenia procedur, zlikwidowania wymogów i obciążeń biurokratycznych.  

Z powyższego wynika, że biznes dostrzegał zarówno plusy, jak i minusy 

wprowadzonych regulacji prawnych. Prezentowana jest przez ekspertów zauważalna 

wstrzemięźliwość w wyrażaniu jednoznacznych opinii. Być może wynikało to z przekonania, 

że dokonywanie oceny RODO zaledwie rok czy dwa po rozpoczęciu stosowania jego przepisów 

jest przedwczesne, z pewnością jednak przedstawiciele sektora prywatnego aktywnie 

angażowali się w ewaluację przepisów o ochronie danych. Ocena skutków stosowania RODO 

dokonywana przez przedsiębiorców reprezentujących zarówno globalne korporacje, jak i 

małych i średnich przedsiębiorców może mieć istotne znaczenie w przypadku podjęcia decyzji 

o zmianie przepisów rozporządzenia. Jakkolwiek taka możliwość wydaje się być oceniana jako 

zbyt wczesna w opinii biznesu333, to z pewnością należy się spodziewać, że organizacje 

reprezentujące interesy przedsiębiorców będą wykorzystywać działania lobbingowe, aby 

wpłynąć na przyszły kierunek zmian w unijnej legislacji dotyczącej ochrony danych 

osobowych. Tym bardziej że działania o charakterze lobbingowym są cały czas prowadzone, 

czego dowodem jest np. działalność wielostronnej grupy ekspertów Komisji Europejskiej334, 

która na podstawie ankiety na temat stosowania RODO oraz listy pytań przekazanych przez 

Komisję Europejską w celu zebrania dalszych informacji zwrotnych na temat doświadczeń w 

                                                           
331 IAPP to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji zrzeszających profesjonalistów w 

zakresie ochrony danych osobowych. www.iapp.org [dostęp: 16.04.2021]. 
332 S. Stolton, Jourova urges member states to respect ‘the spirit of the GDPR’, 22 maja 2019 r., 

EURACTIV.comhttps://www.euractiv.com/section/data-protection/news/jourova-urges-member-states-to-

respect-the-spirit-of-the-gdpr/ [dostęp: 16.04.2021]. 
333 Taki wniosek wynika np. z raportu organizacji Business Europe opublikowanego 29 listopada 2019 r.: Przegląd 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Zmiana RODO po zaledwie 2 latach stosowania jest 

przedwczesna, ponieważ jej wpływ wciąż jest w pełni rozumiany, 

https://www.businesseurope.eu/publications/review-general-data-protection-regulation-gdpr [dostęp: 

16.04.2021]. 
334 The information on members of the Multistakeholder Expert group is available on the Commission Register of 
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=1&NewSearch=1 [dostęp: 16.04.2021]. 
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zakresie stosowania RODO od 25 maja 2018 r. przedstawiła sprawozdanie oparte na uwagach 

otrzymanych od przedstawicieli organizacji biznesowych, społecznych oraz od ekspertów 

głównie reprezentujących środowiska prawnicze i akademickie. Liczne materiały opisujące 

istotę lobbingu europejskiego w ujęciu teoretycznym przedstawiają kluczowe zagadnienia 

wynikające z praktycznych doświadczeń i wiedzy w tym zakresie335, nie budzi więc zdziwienia 

fakt, że w przypadku tworzenia unijnych przepisów o ochronie danych osobowych 

identyfikujemy cały wachlarz działań opisanych w literaturze, o czym była mowa w 

poprzednich rozdziałach.  

Oceniając pierwsze efekty unijnej reformy ochrony danych osobowych, zwłaszcza w 

wymiarze wpływu RODO na unijną gospodarkę, warto zastanowić się, jak z perspektywy 

przedsiębiorców oceniania jest europeizacja ochrony danych i jakie faktyczne znaczenie może 

mieć dla firm działających na terenie UE. Podejście firm, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw w 

okresie 2016–2018, wykazywało, że wiele z nich inwestowało w dostosowanie swoich 

organizacji do nowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych. Jednak jak wynika 

z różnego rodzaju raportów, 2-letni okres przejściowy na wdrożenie RODO, który powinien 

zostać wykorzystany na zwiększenie wydatków związanych z nową regulacją, nie spowodował 

wyodrębnienia specjalnych środków budżetowych na spełnienie wymagań RODO336. 

Pewnych informacji odnośnie do opinii firm prowadzących działalność na terenie Polski 

w zakresie szans i wyzwań związanych ze stosowaniem RODO w pierwszym okresie 

obowiązywania przepisów przynosi raport opracowany przez EY w 2019 r., czyli rok po 

wejściu w życie przepisów337. Na potrzeby tego raportu firmy zostały przebadane pod kątem 

zmian, jakie zostały w nich wprowadzone w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych 

osobowych. Z badania jednoznacznie wynika, że RODO wymusiło w zdecydowanej 

większości podmiotów potrzebę wprowadzenia zmian związanych z koniecznością 

dostosowania się do RODO (tak wskazało 89% badanych). Oprócz takich aspektów, jak 

czasochłonność zapewnienia zgodności, zróżnicowanie w podejściu do wykorzystania szans z 

przeprowadzonych procesów, raport poruszył również kwestie wydatków, gdyż jak 

deklarowało 68% badanych, koszty poniesione na dostosowanie się firm do RODO były 

znaczące. Aczkolwiek, co potwierdziły badania, nie odnotowano istotnego wpływu RODO na 

                                                           
335 D. Gueguen, Lobbing europejski, KSAP, Warszawa 2011; M. Piechowicz, Lobbing gospodarczy w procesie 

decyzyjnym Unii Europejskiej, Mado, Toruń 2013. 
336 K. Pasławski, Blisko 60 proc. firm bez budżetu na RODO, 20 listopada 2017 r., https://crn.pl/aktualnosci/blisko-

60-proc-firm-bez-budzetu-na-rodo/ [dostęp: 16.04.2021]. 
337 Rok z RODO Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia Maj 2019, EY, https://branden.biz/wp-

content/uploads/2019/05/2019_EY_Law_raport_stosowanie_RODO_w_firmach.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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wzrost zatrudnienia w prywatnych firmach, gdyż w większości firm nie zatrudniono żadnego 

nowego pracownika w związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. Być może w dłuższym okresie stosowania zasad ochrony danych ta praktyka 

ulegnie zmianie, ponieważ wiele czynników wskazuje na to, że obsługa wszystkich procesów 

związanych z zapewnieniem zgodności z RODO to kompleksowe zadanie dla podmiotów 

prywatnych. Zwraca na to uwagę M. Balicki z firmy EY Law: „Firmy powinny uważnie 

przyjrzeć się temu obszarowi. RODO wprowadza jednak wiele zadań, które wymagają 

obsłużenia przez organizację – np. ciągłe zarządzanie ryzykiem naruszenia praw lub wolności. 

Z doświadczeń z projektów wdrożenia RODO wynika, że konieczne było zbudowanie 

wewnętrznego zespołu do obsługi tych zadań lub zlecenie ich wykonywania na zewnątrz. Przy 

czym tam, gdzie to możliwe, należy wykorzystać istniejące zasoby i procesy – np. żądania 

dotyczące danych osobowych mogą być realizowane przez zespół reklamacji przy wsparciu 

merytorycznym inspektora ochrony danych. Na wielkość wspomnianego zespołu wpływ będzie 

miało również wykorzystanie dostępnych już na rynku narzędzi wspomagających realizację 

zadań w zakresie ochrony danych osobowych czy nawet wręcz automatyzujących część z 

nich”338. Z perspektywy tego badania wydaje się, że koszty związane z zapewnieniem przez 

przedsiębiorców odpowiedniej ochrony danych osobowych nie są zasadniczym problemem. 

Wśród problemów i wyzwań, które stoją przed firmami w związku z RODO, najczęściej 

wymieniane są ograniczenia możliwości prowadzenia działalności marketingowej, kontakty z 

klientem czy obsługa klientów w związku z realizacją praw przysługujących im na gruncie 

RODO. Może to być związane z tym, że firmy postrzegają nakłady finansowe poniesione na 

wdrożenie RODO jako inwestycje, zaś poziom zwrotu tej inwestycji może być mierzony np. 

poprzez wskaźniki poziomu jakości danych, zaufania klientów czy ilości naruszeń ochrony 

danych osobowych (incydentów bezpieczeństwa) i ich ewentualnych skutków finansowych. Z 

tego też względu mimo że większość badanych przedsiębiorstw poniosła w związku z RODO 

odczuwalne wydatki, tylko 1/3 z nich oceniła koszty jako wysokie339. 

Warto także zauważyć, że ekonomiści wskazują też na to, że pewne modele biznesowe 

po wejściu w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych musiały zostać 

przeorientowane. Ekspert Instytutu Adma Smitha podkreślał, że w związku z ochroną danych 

osobowych niektóre modele biznesowe nie mogły być kontynuowane na dotychczasowych 

zasadach, zwłaszcza przez te firmy spoza UE, które oceniły, że nie jest dla nich opłacalne 

dostosowywanie się do wymogów unijnych, uwzględniając liczbę odbiorców usług (np. 

                                                           
338 Ibidem, s. 13. 
339 Ibidem, s. 14. 
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internetowych wydań amerykańskich czasopism)340. Udzielenie odpowiedzi dotyczących 

dokładnego kosztu, jaki przedsiębiorcy musieli ponieść w efekcie przyjęcia nowej regulacji w 

zakresie ochrony danych osobowych, nie jest – jak widać z wyżej przytoczonych raportów i 

badań – łatwe, a dodatkowo nie może być jednoznaczne, gdyż w sposób oczywisty będzie 

zależeć od tego, kto tej odpowiedzi udziela. Z perspektywy firm, które osiągały ogromne zyski 

z działalności gospodarczej opartej na wykorzystywaniu danych osobowych bez wiedzy i 

zgody podmiotów danych, wejście w życie nowych przepisów oznaczało spadek notowań. 

Przykładem tego typu podmiotów jest polska spółka, której spadek wartości notowanej na 

giełdzie NEW CONNECT wiązał się właśnie z faktem wejścia w życie RODO, straciła ona 

bowiem klientów, którzy w obawie przed karami finansowymi za naruszenie przepisów o 

ochronie danych osobowych zaczęli zwracać uwagę na zgodność i bezpieczeństwo danych341. 

Biorąc po uwagę, że jednym z głównych celów reformy ochrony danych było 

ograniczenie wykorzystywania danych konsumentów bez spełnienia zasad przetwarzania 

danych osobowych, w sposób bezpośredni musiało mieć to wpływ na rynek branży marketingu, 

zwłaszcza internetowego. Przepisy RODO znacznie ograniczyły rozwój projektów opartych na 

danych. Jak mówili przedstawiciele firm internetowych, „sam fakt wprowadzenia nowych 

instytucji prawnych, takich jak prawo do bycia zapomnianym czy też prawo do przenoszenia 

danych, będzie powodował zamieszanie na rynku. Ponadto wartym zauważenia jest również 

fakt, iż rozporządzenie [RODO – przyp. U.G.] jest dokumentem, który reguluje również 

kwestie związane z profilowaniem użytkowników, tj. działaniami, które dzisiaj są niezwykle 

popularne w sieci i niejednokrotnie stanowią o przewadze konkurencyjnej jednego podmiotu 

nad drugim. To wszystko przekłada się w szczególności na konieczność informowania 

użytkowników o przysługujących im prawach, jak również powoduje niejednokrotnie 

obowiązek uzyskania dodatkowej tudzież kolejnej zgody od użytkownika”342.  

Z pewnością takie zmiany wymuszone przez nowe regulacje nie pozostaną bez wpływu 

na tak zaawansowaną pod względem wykorzystywania danych branżę, jak marketing 

internetowy, której działalność opiera się w głównej mierze na Big Data, w tym na 

                                                           
340 T. Worstall, Is GDPR worth the cost?, Adam Smith Institute, 5 czerwca 2019 r., 

https://www.computerweekly.com/opinion/Is-GDPR-worth-the-cost [dostęp: 16.04.2021]. 
341 J. Frączyk, Największa ofiara RODO. Ćwierć miliarda złotych uciekło z Cloud Technologies, 25 października 

2018 r., https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ofiara-rodo-cloud-technologies,109,0,2419565.html 

[dostęp: 16.04.2021]. 
342 B. Goczał, RODO może namieszać w marketingu internetowym, ograniczy wykorzystywanie danych o 

użytkownikach, 14.01.2018, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rodo-przepisy-od-maja-2018-roku-moga-

namieszac-w-marketingu-internetowym-ograniczy-wykorzystywanie-danych-o-uzytkownikach-opinie [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://www.techtarget.com/contributor/Tim-Worstall?_ga=2.143293750.221393827.1611163206-609192101.1611163206
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przetwarzaniu informacji, takich jak parametry demograficzne, geolokalizacyjne, behawioralne 

oraz kontekstowe. 

 

5.3. Znaczenie ochrony danych dla relacji gospodarczych UE na świecie 

Analizy i raporty dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej w UE i na świecie 

podkreślają, że firmy technologiczne zbierają ogromne ilości danych osobowych, a model 

ekonomiczny używany przez takie firmy, jak Google czy Facebook (czasem nazywany 

„GAFA” czy BigTech), jest w dużej mierze oparty na gromadzeniu i wykorzystywaniu danych 

użytkowników usług online343. Badania wskazują na to, że „przypadki manipulacji danymi są 

trudne do wyśledzenia dla użytkowników platform, ponieważ te ostatnie nie udostępniają 

algorytmów, na których opierają swoje działanie, argumentując, że stanowią one przedmiot ich 

własności intelektualnej. W dodatku nawet najbardziej świadomy konsument treści cyfrowych 

nie jest w stanie całkowicie racjonalnie zarządzać swoimi danymi i dostępem do ich 

wykorzystania – większość z nas akceptuje regulaminy wyświetlające się na stronie usług”344. 

Wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych miało uregulować 

kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych, likwidując tym samym obawy związane z 

rozwojem biznesów opierających się na modelu platformy, takie jak „brak przejrzystości co do 

sposobu wykorzystania informacji pozyskiwanych przez platformy, ich znaczną siłę 

przetargową w porównaniu do ich klientów, co może znajdować odzwierciedlenie w warunkach 

umów (w szczególności z małymi i średnimi przedsiębiorstwami), promocję własnych usług na 

niekorzyść konkurentów oraz nieprzejrzystą politykę cenową lub ograniczenia co do cen i 

warunków sprzedaży”, na które wskazywano w Strategii budowania jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy przedstawionej przez Komisję Europejską w 2015 r.345  

W tym kontekście tendencje określane mianem kapitalizmu nadzoru powodują, że 

obywatele europejscy stopniowo tracą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i prywatnością, 

zwłaszcza w środowisku online, które jest obecnie w dużej mierze zdominowane przez firmy 

technologiczne, głównie spoza UE. We współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście 

pandemii koronawirusa, technologia bez wątpienia będzie odgrywać coraz bardziej kluczową 

rolę. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju unijnej gospodarki i jest wyzwaniem dla 

decydentów UE, którzy muszą dążyć do zapewnienia właściwej równowagi między prawami 

                                                           
343 Notatka prasowa “Data privacy is the biggest regulatory threat to Big Tech”, GlobalData, 29 lipca 2019 r., 

https://www.globaldata.com/data-privacy-is-the-biggest-regulatory-threat-to-big-tech/ [dostęp: 16.04.2021]. 
344 K. Śledziewska, R. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa UW, 

Warszawa 2020, s. 128. 
345 Zob. przyp. 292. 
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do kontroli a prawami do prywatności. Przyjęte w Unii ramy dotyczące prywatności i ochrony 

danych, w centrum których znajduje się „prawo do bycia zapomnianym” oraz prawo do 

przenoszenia danych, stanowią realną szansę, aby obywatele odczuli zwiększoną kontrolę osób 

fizycznych nad tym, co dzieje się z dotyczącymi ich danymi osobowymi. Istotne znaczenie ma 

też fakt, że niektóre koncerny międzynarodowe zdecydowały się przyjąć RODO jako globalny 

standard działania, co z pewnością sprzyja harmonizacji zasad w zakresie ochrony danych w 

globalnym otoczeniu gospodarczym346. 

Plany UE dotyczące szerszego wdrażania technologii cyfrowych, takich jak sztuczna 

inteligencja, superkomputery i platformy danych, zostały nieformalnie uzgodnione między 

Parlamentem i Radą w grudniu 2020 r.347 Jest to kolejny etap procedury w ramach 

przedstawionej w 2018 r. przez Komisję Europejską strategii „Cyfrowa Europa” na lata 2021–

2027348. Podkreślić należy, że działania podejmowane w ramach powyższego programu, które 

wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, powinny wspierać stosowanie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych np. w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii 

blockchain. Założony unijny plan rozwoju konkurencyjności technologicznych firm 

europejskich przewiduje zwiększenie zdolności europejskich superkomputerów i przetwarzania 

danych (2,2 miliarda euro). 

Nie jest jednak jasne, jakie nakłady w ramach wspierania rozwoju europejskiej 

przestrzeni danych zostaną przeznaczone na działania związane z zapewnieniem ochrony 

danych. Ja wynika z omawianego dokumentu, można zakładać, że w ramach budżetu 

przeznaczonego na cyberbezpieczeństwo blisko 2 mld euro ma być przeznaczone na cel 

szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”349. Cel ten obejmuje wspieranie wspólnie 

przez UE i państwa członkowskie zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu 

cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych przy zapewnieniu pełnej zgodności z 

przepisami w zakresie ochrony danych. Zwiększenie zdolności technologicznych Europy 

poprzez wspieranie i wdrażanie technologii, infrastruktury i kompetencji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce jest elementem unijnej strategii.  

 

                                                           
346 The Internet & Jurisdiction Global Status Report 2019, 1st Edition, Secretariat of the Internet & Jurisdiction 

Policy Network, https://www.internetjurisdiction.net/news/release-of-worlds-first-internet-jurisdiction-global-

status-report [dostęp: 16.04.2021], s. 97. 
347 Digital Europe programme: MEPs strike deal with Council, Komunikat prasowy komisji ITRE, 14 grudnia 

2020 r., https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201211IPR93656/digital-europe-programme-

meps-strike-deal-with-council [dostęp: 16.04.2021]. 
348 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 

2021–2027, 6 czerwca 2018 r., COM(2018) 434 final 2018/0227(COD). 
349 Ibidem, art. 9 Wniosku 2018/0227. 
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5.3. Konsekwencje Brexitu dla przekazywania danych osobowych z UE do Wielkiej 

Brytanii 

Nie sposób pominąć, że niezależnie od politycznych celów, jakie stawia sobie UE, 

wspierając przedsiębiorczość technologiczną, koszty związane z RODO podlegają również 

innym czynnikom, czy to wynikającym z wydarzeń o charakterze geopolitycznym, jak Brexit, 

czy też ze stosowania prawnych instrumentów unijnych, jak np. miało to miejsce w przypadku 

uchylenia przez TSUE tzw. Tarczy Prywatności. Oba te wydarzenia miały swoje konsekwencje 

również dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą przekazują dane osobowe do USA lub Wielkiej Brytanii.  

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych zostało przyjęte, aby spełniać dwa 

cele: ułatwiać swobodny przepływ danych osobowych w UE przy jednoczesnym zachowaniu 

podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych 

osobowych. Wiąże się to z określonymi wymogami dla firm, które przetwarzając dane osobowe 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), muszą zapewnić, że prywatność i dane osobowe 

obywateli europejskich będą tak samo chronione po przekazaniu ich do państw trzecich. 

Gospodarcze konsekwencje Brexitu w pewnym zakresie wiążą się też z unieważnieniem 

podstaw prawnych dla przekazywania danych osobowych z EOG do Wielkiej Brytanii. 

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii miał istotne konsekwencje dla 

administratorów i podmiotów przetwarzających, czyli firm, które w ramach działalności 

gospodarczej, przetwarzając dane osobowe, muszą spełnić określone wymogi. W rezultacie 

Brexitu Wielka Brytania jest uznawana za tzw. państwo trzecie, a wszelkie transfery danych 

podlegają tym samym określonemu reżimowi prawnemu w zakresie przekazywania danych do 

państwa trzeciego. Skomplikowana sytuacja wynikająca z negocjacji umowy o wyjściu 

Wielkiej Brytanii z UE spowodowała dużą niepewność prawną podmiotów gospodarczych w 

tym zakresie, a odpowiedzialne władze starały się wyjaśniać konsekwencje i zasady 

obowiązujące w okresie przejściowym Brexitu, a następnie kwestie określone w tzw. klauzuli 

pomostowej zawartej w postanowieniach końcowych umowy o handlu i współpracy między 

Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym 

Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej, która będzie regulowała przyszłe 

relacje między UE i Zjednoczonym Królestwem350. 

 

                                                           
350 Informacja UODO: Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii w dodatkowym okresie przejściowym, 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1810 [dostęp: 16.04.2021]. 
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5.3.2. Unieważnienie umowy Tarcza Prywatności 

Kolejne utrudnienia dla przedsiębiorców wiążą się z zatrzymaniem komercyjnych 

transferów danych do USA w wyniku uchylenia przez TSUE umowy Tarcza Prywatności. W 

swoim wyroku C-311/18 (Schrems II)351 TSUE przypominał, że ochrona danych osobowych w 

EOG musi „podróżować” razem z danymi wszędzie tam, gdzie są przekazywane. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie może być sposobem podważenia lub 

osłabienia ochrony zapewnianej w EOG. Trybunał swoim wyrokiem wywołał wiele 

kontrowersji wśród zainteresowanych interesariuszy. Ze strony amerykańskiej popłynął 

wyraźny sygnał niezadowolenia z powodu unieważnienia Tarczy Prywatności wskazujący, iż 

możliwość transferowania danych jest kluczowa nie tylko dla dużych firm z branży 

technologicznej i ponad 5 tysięcy uczestników programu Privacy Shield, ale też dla wielu 

innych firm o różnych rozmiarach – szczególnie gdy świat zmaga się z kryzysem 

ekonomicznym będącym następstwem pandemii COVID-19352. Podkreślano, że orzeczenie 

Trybunału należy postrzegać w kontekście podważenia handlu transatlantyckiego, zwłaszcza 

strategicznego wpływu, jaki mogą mieć europejskie wymogi w zakresie ochrony danych 

osobowych na relacje UE z tak ważnym partnerem ekonomicznym, jakim jest USA353.  

Nowoczesne metody przetwarzania danych osobowych i ich wykorzystanie w 

najnowszych modelach biznesowych wykraczają więc poza polityczne relacje globalnych 

graczy. Deklaracje polityczne, takie jak umowa między UE a USA dotycząca Tarczy 

Prywatności, czy mechanizmy prawne, jak wyrok TSUE w sprawie Schrems II, konstytuują 

wyzwania dla decydentów w zakresie zapewnienia realizacji celów gospodarczych. W 

kontekście geopolitycznego wyścigu o prymat w zakresie światowego przywództwa np. w 

dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji i robotyki oznacza próbę sił pomiędzy dwoma 

gigantami gospodarczymi, jakim są Chiny i USA, oraz Europą inwestującą w dalszy rozwój 

gospodarczy. Problem zgodności z prawem europejskim przekazywania danych z UE do USA 

jest więc często analizowany w kontekście Chin, które jak np. wynika z raportu Freedom 

                                                           
351 Wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18, Data Protection Commissioner przeciwko Facebook 

Ireland Ltd. i Maximilian Schrems.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=PL&mode=ls

t&dir=&occ=first&part=1&cid=10556672 [dostęp: 16.04.2021]. 
352 U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross Statement on Schrems II Ruling and the Importance of EU-U.S. Data 

Flows, https://lu.usembassy.gov/u-s-secretary-of-commerce-wilbur-ross-statement-on-schrems-ii-ruling-and-the-

importance-of-eu-u-s-data-flows/ [dostęp: 16.04.2021]. 
353 Przykładowa analiza Eurostatu, obrazująca dane dotyczące międzynarodowego handlu towarami między UE a 

USA, w tym rodzaj dóbr wymienianych między dwiema gospodarkami i udział każdego państwa członkowskiego 

UE w tych wymianach: USA-EU – international trade in goods statistics, USA-EU - international trade in goods 

statistics - Statistics Explained (europa.eu) [dostęp:16.4.2021]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
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House, w 2018 r. po raz kolejny były największym sprawcą naruszeń w internecie354. Jest to 

szczególnie istotne przy uwzględnieniu, iż przepływy danych z UE do Chin są znacznie 

większe, niż się wydaje, przy rocznym eksporcie UE wynoszącym 200 miliardów euro, w tym 

za pośrednictwem TikTok, Alibaba i TenCent. Na potrzeby analizy niniejszego rozdziału 

należy więc postawić otwarte pytanie, jak może wyglądać dalszy rozwój międzynarodowych 

regulacji prawnych, które w różnych obszarach globu starają się dogonić rozwój 

technologiczny. Obecnie w Unii toczy się debata nad wnioskiem dotyczącym Data Governance 

Act, którym to pracom towarzyszy duże zainteresowanie po stronie przedsiębiorców355. Chiny 

deklarują publicznie prace nad projektami przepisów dotyczących różnych dziedzin, od 

ochrony konkurencji po ochronę danych, ponieważ zamierzają regulować działalność swoich 

największych firm technologicznych356.  

Na tym etapie pozostaje więc kwestią otwartą, choć niebędącą przedmiotem badań 

niniejszej rozprawy, czy państwa europejskie zdołają dogonić gospodarkę chińską i 

amerykańską i jaka w tym będzie rola przepisów o ochronie danych osobowych, które pozostają 

w tyle za rozwojem techniki. Jednak powyższa analiza przebiegu debaty na temat polityki 

dotyczącej najnowszych technologii, np. w dziedzinie ochrony danych czy szerzej – 

cyberbezpieczeństwa, wydaje się wskazywać, że współczesne instytucje polityczne stoją w 

obliczu wyzwań XXI w., które wymagają zmian w sposobie ich działania i zdefiniowania 

problemów politycznych w zakresie dalszego rozwoju gospodarczego. W tym kontekście 

należy też odczytywać deklaracje przewodniczącej Komisji Europejskiej, U. von der Leyen, że 

UE i USA powinny stworzyć wspólny zbiór przepisów dla cyfrowej gospodarki oparty na 

łączących oba kontynenty wartościach, takich jak prawa człowieka i ochrona prywatności357. 

Taka polityczna deklaracja w kontekście przedstawionej powyżej analizy prawnych 

uwarunkowań relacji gospodarczych UE na arenie światowej z pewnością może mieć wpływ 

na dalsze kierunki podejścia do kwestii ochrony danych. 

  

                                                           
354 A. Shahbaz, The Rise of Digital Authoritarianism, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-

digital-authoritarianism [dostęp: 16.04.2021]. 
355 Centre for Information Policy Leadership’s Response to The EU Commission’s Consultation on the Draft Data 

Governance Act, 5 lutego 2021 r., 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_response_to_eu_consultation_on_dga

__5_feb_2021_.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
356 China’s move to regulate its tech giants is part of its bigger push to become a tech ‘superpower’, 

https://www.cnbc.com/2021/01/11/chinas-tech-regulation-part-of-bigger-push-to-become-a-superpower-.html 

[dostęp: 16.04.2021]. 
357 Speech by President von der Leyen at the Special Edition 2021 of the Munich Security Conference Brussels, 

19 lutego 2021 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_706 [dostęp: 16.04.2021]. 
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Rozdział 6 

Znaczenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych dla procesów 

demokratycznych 

 

6.1. Wykorzystywanie danych osobowych w procesach demokratycznych 

Stale rosnące powszechne wykorzystywanie technik analizy dużych zbiorów danych i 

systemów opartych na sztucznej inteligencji w życiu codziennym ma różnego rodzaju wpływ 

na społeczeństwo obywatelskie. Funkcjonujące w demokratycznych społeczeństwach 

powiedzenie „kto ma media, ten ma władzę” w ciągu zaledwie kilku lat zastąpione zostało 

frazą: „kto ma social media, ten ma władzę”. Pojawiające się na przestrzeni ostatnich kilku lat 

informacje dotyczące wykorzystywania przez władze nowych metod śledzenia aktywności 

obywateli, możliwych dzięki gromadzeniu i przetwarzania danych osobowych, to efekt 

digitalizacji społeczeństwa pierwszych dwóch dekad XXI w. Rewelacje E. Snowdena ujawniły 

zakres masowego nadzoru ze strony władz publicznych, co w kontekście postępującej 

cyfryzacji społeczeństwa miało bezpośredni związek z globalizacją przepływu danych 

osobowych. Praktyki te wymagają zbadania kontekstu i wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie 

demokracja, oraz sposobów, w jakie współczesne metody wykorzystywania danych osobowych 

mogą ograniczać prawa obywateli.  

Bez wątpienia ujawniane rewelacje i skandale dotyczące naruszenia prywatności 

obywateli państw członkowskich UE miały wpływ na kierunki działań instytucji unijnych w 

zakresie ustanowienia nowych ram prawnych w zakresie ochrony danych358. Choć w 

powszechnej opinii zjawisko Big Data, czyli opierający się na analizie dużych zbiorów danych 

model biznesowy polegający na monitorowaniu aktywności konsumentów zwłaszcza w 

środowisku cyfrowym, kojarzy się z rozwojem rynku usług cyfrowych, to jako skandal 

określano ujawniane wiadomości dotyczące stosowania praktyk mikrotargetowania wyborców 

poprzez profilowanie i monitorowanie prywatnych kont użytkowników portali 

społecznościowych przez władze państwowe i partie polityczne na całym świecie, w tym 

również w UE. Chodzi tu głównie o informacje dotyczące Agencji Bezpieczeństwa 

Narodowego USA oraz działałności firmy Cambridge Analityca359.  

                                                           
358 A. Rossi, How the Snowden Revelations Saved the EU General Data Protection Regulation, „The International 

Spectator” 2018, vol. 53, no. 4, s. 95–111. 
359 Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations, 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance [dostęp: 

16.04.2021]; Cambridge Analytica – czym jest firma, która pokazała Trumpowi i komuś z Polski twojego 

Facebooka?, 21 marca 2018 r., https://bezprawnik.pl/cambridge-analytica/ [dostęp: 16.04.2021]. 
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Niniejszy rozdział poświęcono przedstawieniu zjawiska, jakie w XXI w. obserwuje się 

wśród grup interesów wykorzystujących narzędzia cyfrowe i nowoczesne technologie do 

zdobycia lub sprawowania władzy. Obecnie rozwijanie i wspieranie rozwoju gospodarki 

cyfrowej opartej na danych wymaga szczególnej ostrożności w odniesieniu do zapewnienia 

etycznego wymiaru tego procesu uwzględniającego unijne standardy praw człowieka. 

Przedmiotem rozdziału jest więc rozważanie, w jakim stopniu demokratyczne władze krajów 

UE mogą korzystać z dobrodziejstw, jakie przynoszą nowe technologie, do realizacji swoich 

interesów politycznych (zarówno tych godziwych, jak i nieuczciwych), zwłaszcza w przebiegu 

procesów wyborczych krajowych, regionalnych czy lokalnych, jakie miały miejsce w ostatnich 

latach. Ponadto przedmiotem rozważań uczyniono działania władz publicznych, jakie pojawiły 

się w 2020 r. w obliczu walki z pandemią w postaci procedur z uwzględnieniem i 

poszanowaniem praw i podstawowych wolności. Zmiany, jakie spowodowała pandemia, mają 

wpływ na życie polityczne, gospodarcze i społeczne, jednak pojawienie się bezpośredniego 

zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli nie powinno uzasadniać ograniczania praw i wolności 

obywateli, w tym podstawowego prawa do ochrony danych osobowych. Z pewnością potrzebna 

jest analiza roli (znaczenia/miejsca/funkcji/ważności), jaką może odgrywać efektywna i 

skuteczna ochrona danych osobowych we współczesnej demokracji, na co odpowiedzi autorka 

poszuka w tej części pracy. 

 

6.1.1. Przyszłość demokracji w cyfrowym świecie 

Demokracja nie jest doskonałym systemem, na co wskazywał m.in. W. Churchill360, nie 

będąc wszak świadomym, w jakim stopniu w XXI w. system demokratyczny ulegnie wpływom 

algorytmów firm technologicznych. Nie mógł przewidzieć, że w następnych pokoleniach 

globalne korporacje, takie jak Facebook – monopoliści mediów społecznościowych – będą 

uczestniczyć w manipulowaniu procesami wyborczymi i wpływać na kształt polityki 

największych państw świata361. Zmiany, jakie wywołało powszechne korzystanie z internetu w 

sposób zasadniczy przekształciły również sposób funkcjonowania społeczeństw i form 

komunikacji. Rzeczywistość demokracji XXI w. to także monopol platform internetowych o 

                                                           
360 „Wiele form rządów zostało wypróbowanych i zostanie wypróbowanych na tym świecie grzechu i nieszczęścia. 

Nikt nie udaje, że demokracja jest doskonała i wszechstronna. Rzeczywiście, powiedziano, że demokracja jest 

najgorszą formą rządów, z wyjątkiem wszystkich innych form, które od czasu do czasu próbowano”. W. Churchill, 

wystąpienie w Izbie Lordów, 11 listopada 1947 r., https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the-worst-form-

of-government/ [dostęp: 16.04.2021]. 
361 Szerzej o tym zjawisku wskazuje się np. w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. 

w sprawie wykorzystania danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica oraz wpływu, jaki 

wywarło to na ochronę danych, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0433_PL.html 

[dostęp: 16.04.2021]. 
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niemal nieograniczonych możliwościach wpływu na swoich użytkowników, które wydają się 

też być skutecznym narzędziem osiągania celów politycznych. Analiza działań 

podejmowanych przez unijne instytucje potwierdza poważny problem, jaki mają rządy państw 

członkowskich podejmujące walkę z „totalitarnym reżimem Zuckerberga”362.  

Wśród priorytetów, które zostały określone przez Komisję Europejską na najbliższe lata 

w odniesieniu do kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, główna oś działań skupia się 

wokół wzmocnienia technologicznego potencjału UE363. Wraz z kryzysem ekonomicznym 

Unia podkreśla potrzebę budowania suwerenności technologicznej UE, wysuwając na pierwszy 

plan konieczność rozwoju własnych zdolności Europy w tym obszarze, a więc niezależnych od 

rynku światowego. Założenie, że inwestycje w rozwój cyfrowego obszaru UE przyniosą 

bezpośrednie korzyści w sferze ochrony wartości europejskich, wymaga jednak zapewnienia 

przez unijnego prawodawcę realizacji takich standardów, jak otwartość, sprawiedliwość, 

zróżnicowanie, demokracja, zaufanie. Wzajemna równowaga między rozwojem technologii i 

urzeczywistnianiem wartości demokratycznych jest bez wątpienia niezbędna do zapewnienia 

wolności obywatelskich i praw człowieka.  

Obecnie zrozumiałe jest, że wszyscy, w tym politycy i władze publiczne, wykorzystują 

nowoczesne techniki oddziaływania do komunikacji ze społeczeństwem niezależnie od tego, 

czy jest to relacja władza – obywatel, czy komitet wyborczy – wyborcy. Media 

społecznościowe stanowią swego rodzaju forum demokracji bezpośredniej, gdzie wyborcy w 

sposób łatwo dostępny mogą aktywnie włączać się w debaty polityczne i wyrażać swoje 

polityczne sympatie i preferencje. Jednak w praktyce realizacja przez jednostki ich potrzeb 

wynikających z bycia świadomymi obywatelami zaangażowanymi w sprawy publiczne opiera 

się na zindywidualizowanych wiadomościach i informacjach kierowanych przez media 

społecznościowe z uwzględnieniem osobistych zainteresowań, życiowych przyzwyczajeń i 

wyznawanych wartości. Narzędzia prognostyczne wykorzystywane w tym celu dokonują 

ciągłego profilowania użytkowników sieci. Proces profilowania w oparciu o cechy osobowości, 

charakter, nastrój i inne podatności na wpływ pozwala na dokonywanie klasyfikacji ludzi, w 

tym również pod względem poglądów politycznych. 

 

 

                                                           
362 A. Rybińska, Komitet ds. cenzury, „Sieci” z 18–24 maja 2020 r., s. 65. 
363 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów: Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy, COM/2020/67 final, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067
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Wpływ rozwoju technologii na rozwój demokracji 

Potrzeba zapewnienia przejrzystości tych procesów jest szczególnie widoczna, gdy 

ujawniane są kolejne przypadki stosowania przez polityków nowoczesnych technik. Na ogół 

ujawnianie dotyczy sposobu działania przegranych konkurentów do władzy. Praktyki takie, jak 

się zdaje, już na stałe wpisały się we współczesne życie polityczne. Aby miały cywilizowany 

charakter, powinny przede wszystkim respektować obowiązujące normy prawne, w tym prawa 

UE. Analiza dokumentów strategicznych przedstawianych przez instytucje unijne dowodzi, że 

problem ten został dostrzeżony przez unijnych decydentów, którzy mają coraz większą 

świadomość, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju technologii powinno się wpisywać w 

strategię realizowania celu, jakim jest otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo. 

Komisja Europejska podkreśla potrzebę budowania środowiska cyfrowanego opartego na 

zaufaniu obywateli, a jednocześnie w pełni umożliwiającego skuteczne realizowanie 

demokratycznych praw obywatelskich. Pojawia się tu istotny dysonans, który wynika z faktu, 

iż brak pewności obywateli co do kontroli nad ich prywatnymi danymi, które – zostawione 

przez nich w związku z aktywnością w internecie – są wykorzystywane do manipulowania 

opiniami i sympatiami, i w efekcie prowadzi do utraty zaufania społecznego i obniżenia 

potencjału, jaki może z pewnością przynieść świadome społeczeństwo cyfrowe w demokracji 

przyszłości.  

Zaufanie do środowiska cyfrowego jest postrzegane jako warunek korzystania przez 

użytkowników zarówno z usług oferowanych przez podmioty komercyjne, jak i infrastruktury 

wdrażanej dla obywateli przez państwo. Jednak słabością tych rozwiązań może się okazać 

ryzyko manipulacji ze strony firm bądź nadmiarowego nadzoru i braku polityki informacyjnej 

państwa w zakresie kontroli zachowania ludzi w internecie oraz wykorzystywania tych 

informacji w nieokreślony i mało czytelny dla obywateli sposób. Skutkuje to brakiem 

wiarygodności rozwiązań cyfrowych i powoduje kryzys rozwoju tego istotnego segmentu 

jednolitego rynku wewnętrznego UE. W sferze społecznej natomiast brak poczucia wolności 

wypowiedzi i prywatności w połączeniu z utratą poczucia bezpieczeństwa wpływa negatywnie 

na inne obszary realizacji praw obywatelskich, w tym politycznych czy wyborczych. F. 

Fukuyama, opisując społeczne konsekwencje nieograniczonego zastosowania nowoczesnych 

technologii, wskazywał m.in. na ryzyko wycofywania się obywateli z życia publicznego364. 

Często wskazuje się na negatywne strony rozwoju społeczeństwa informacyjnego i związane z 

nim zagrożenia, zwłaszcza w obszarze polityki, w postaci powstania monopolu państwowego 

                                                           
364 F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Bertelsman Media, Warszawa 

2000, s. 23–24. 
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przyjmującego formę swego rodzaju totalitaryzmu informacyjnego, brak bezpieczeństwa 

informacyjnego, występowanie zakłóceń informacyjnych i dość powszechne poczucie 

ograniczonej wolności i prywatności365. 

Obywatele, obawiając się fałszowania treści w internecie, wykorzystywania przestrzeni 

cyfrowej do rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd, mogą w łatwy sposób 

stać się przedmiotem manipulacji, co może mieć bezpośredni wpływ na sprawy publiczne, 

dyskurs polityczny czy procesy wyborcze. Stąd też w pakiecie działań zaproponowanych przez 

Komisję Europejską przewidziane jest wprowadzenie efektywnych narzędzi, głównie w 

oparciu o instrumenty prawne, w tym modernizację obowiązujących już przepisów 

dotyczących nielegalnych treści, przegląd rozporządzenia eIDAS, ale także działań 

samoregulacyjnych dotyczących stymulowania rynku medialnego i audiowizualnego czy 

wreszcie opracowania wytycznych dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w celu 

dostępu do wysokiej jakości treści wiadomości, a tym samym eliminowania fałszywych 

informacji z internetu. Komisja nie ogranicza się, jak widać, wyłącznie do podejmowania 

działań na poziomie prawnym i regulacyjnym, co może wynikać m.in. ze świadomości, iż 

wszelkie zmiany wyżej wymienionych przepisów wiążą się z długotrwałym procesem 

legislacyjnym niegwarantującym osiągnięcia zamierzonych celów. W tym kontekście można 

przyjąć z dużą dozą pewności, że intencją unijnych decydentów jest podjęcie bezpośrednich 

działań dających szybkie efekty w walce z pogłębiającym się zjawiskiem dezinformacji w sieci 

i brakiem zaufania obywateli do usług online.  

Skala fenomenu rozpowszechniania fałszywych informacji prowadzących do daleko 

idących zmian w postawach i opiniach całych grup społecznych spowodowała potrzebę 

podjęcia działań zarówno o charakterze legislacyjnym, jak i wykorzystujących inne niż 

określone mechanizmy prawne, dostępne instrumenty, w tym zwłaszcza skierowane do 

społeczeństwa działania edukacyjne promujące świadome postawy oparte na znajomości 

istniejących mechanizmów dezinformacji oraz kreowaniu kompetencji cyfrowych opartych na 

umiejętności krytycznego myślenia. Biorąc pod uwagę fakt, że sposoby i narzędzia 

wykorzystywane do kontrolowania przestrzeni cyfrowej, służące rozwojowi dezinformacji i 

manipulacji, zdominowały cyberprzestrzeń, wszelkie próby ich zwalczania, aby były 

skuteczne, powinny być dostosowane do pojawiających się wyzwań. Jest to szczególnie ważne, 

gdyż zagrożenia związane z wpływem działań zewnętrznych, takich jak przedmiotowa 

dezinformacja, powodowały istotne skutki dla procesów demokratycznych poprzez możliwość 

                                                           
365 W. Krztoń, XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego, „Modern Management Review” 2015, vol. XX, 

nr 22, s. 110. 
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ingerencji w europejskie wybory. Dlatego też kwestia odpowiedniej reakcji UE, w 

szczególności z zachowaniem przyznanych kompetencji, wobec pojawiających się nowych 

zagrożeń będących efektem takich prób manipulacji stała się jednym z głównych wyzwań, 

które dodatkowo powinny również jednoznacznie wykluczyć jakiekolwiek ryzyko, że działania 

prowadzone przez same instytucje Unii noszą znamiona celowej dezinformacji. Możliwości 

oferowane za sprawą nowych technologii (internet, GPS itp.) wykorzystywanych w sposób 

masowy i niekontrolowany stały się poniekąd bronią obosieczną dla współczesnych 

demokracji, pojawia się bowiem obawa, że krytykowany proceder manipulacji online jest 

kuszącym narzędziem działania wykorzystywanym przez same władze i instytucje publiczne 

w UE (np. podobieństwo wykorzystywania celowej dezinformacji w informowaniu przez 

Komisję i pozostałe władze unijne o negocjacjach budżetowych 2021 r.). 

 

Wiarygodność informacji jako warunek zaufania obywateli do środowiska cyfrowego 

Bez wątpienia środkiem skutecznych działań europejskich rządów na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego może być zapewnienie zaufania obywateli do usług cyfrowych, 

treści oferowanych w internecie oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych 

zarówno przez prywatne firmy, podmioty publiczne, jak i wolne i niezależne media. Dzięki 

zwiększeniu wiarygodności usług oferowanych online możliwe będzie ograniczanie 

fałszywych i nieprawdziwych informacji dostępnych zwłaszcza w internecie. W tym kontekście 

ważnym czynnikiem skutecznej obrony przed manipulacją informacjami online może być 

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z tego względu strategiczne działania 

podejmowane przez unijne władze w związku z rozwojem społeczeństwa cyfrowego obejmują 

też kwestie odpowiednich gwarancji i prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jak 

już było to podkreślane w poprzednich rozdziałach, to właśnie przepisy RODO i ich praktyczne 

zastosowanie w obrocie gospodarczym mogą przyczynić się do wzmocnienia zaufania do usług 

oferowanych na rynku europejskim, przynosząc wzrost poczucia bezpieczeństwa konsumentów 

w kontekście usług cyfrowych. Brak bowiem pewności osób fizycznych co do kontroli nad 

procesami przetwarzania ich danych przekłada się bezpośrednio na obawę przed naruszeniami 

ich praw podstawowych. Mechanizmy gwarantujące wdrożenie przez firmy i instytucje 

odpowiednich zabezpieczeń, w tym odpowiednich systemów informatycznych 

przeciwdziałających nielegalnemu wykorzystywaniu danych osobowych, przyczyniają się do 

wzrostu zaufania obywateli do korzystania usług cyfrowych oraz budowania świadomych 

postaw wśród społeczeństwa. Podkreślenia wymaga, że dostęp do internetu posiada obecnie 
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prawie 60% światowej populacji366, co prowadzi do rosnących obaw w odniesieniu do 

manipulowania użytkownikami sieci przy wykorzystaniu technik ingerujących w prywatność 

poprzez profilowanie i kontrolowanie aktywności internautów, którzy masowo korzystają z 

serwisów społecznościowych, aplikacji mobilnych i innych usług cyfrowych. 

Z punktu widzenia unijnej polityki istotnego znaczenia nabrało podjęcie 

zdecydowanych działań w celu zwalczania dezinformacji i manipulowania informacją w sieci, 

gdyż zjawiska te mogą mieć bezpośredni wpływ na procesy demokratyczne poprzez możliwe 

oddziaływanie na społeczeństwo, wyborców, obywateli. Zagadnienie wykorzystywania na 

masową skalę danych dotyczących aktywności użytkowników mediów społecznościowych do 

osiągnięcia określonych celów politycznych jest uznawane w literaturze przedmiotu za nowe i 

nie dość ugruntowane w teorii, zapewne z uwagi na jego ciągły i niekontrolowany rozwój. Jak 

pisze np. E. Boldyreva: „Współczesne nauki polityczne dość szybko odzwierciedlają obecne 

zmiany w sieciach społecznościowych, a także w teorii społeczeństwa informacyjnego 

(Grishina, 2013)”367. Co istotne, podejmując się badania etycznych aspektów sposobów 

manipulacji online wykorzystującej dane osobowe, autorka dokonała szczegółowej analizy 

takich zjawisk, jak np. Cambridge Analytica, i reakcji związanej z wprowadzeniem unijnej 

regulacji o ochronie danych osobowych. Z pewnością badania naukowe obejmujące 

teoretyczne aspekty (w cytowanej pracy autorka powołuje się na zastosowanie metody 

badawczej opartej na teorii determinizmu technologicznego – the theory of technological 

determinism) wykorzystywania w sposób niekontrolowany danych osobowych użytkowników 

sieci społecznościowych do realizacji celów politycznych mają cenny walor poznawczy w 

przypadku tego relatywnie nowego zjawiska.  

Sprawa Cambridge Analityca w kontekście ochrony danych osobowych była na tyle 

problematyczna, że dotyczyła dostarczania przez tę firmę usługi mikrotargetowania wyborców. 

Było to możliwe dzięki pozyskaniu z Facebooka informacji o 87 milionach użytkowników tego 

serwisu z całego świata, a następnie wykorzystaniu zgromadzonych z naruszeniem prawa 

danych do celów marketingu politycznego368. Termin „mikrokierowanie” pojawił się po raz 

pierwszy w kontekście dyskursu politycznego w USA. Opisuje techniki „targetowania”, które 

wykorzystują analizę danych do identyfikacji konkretnych zainteresowań osób, tworzenia 

                                                           
366 Dane z raportu Digital 2020 opublikowanego przez serwis WeAreSocial, 

https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-na-swiecie-w-2020-roku/ [dostęp: 16.04.2021]. 
367 E. Boldyreva, Cambridge Analytica: Ethics And Online Manipulation with Decision-Making Process, grudzień 

2018 r., s. 92, researchgate. 
368 Facebook zgodził się zapłacić karę za Cambridge Analytica, 30 października 2019 r., 

https://wgospodarce.pl/informacje/70431-facebook-zgodzil-sie-zaplacic-kare-za-cambridge-analytica [dostęp: 

16.04.2021]. 
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bardziej odpowiednich lub spersonalizowanych wiadomości skierowanych do tych osób, 

przewidywania wpływu tych wiadomości, a następnie dostarczania tych wiadomości 

bezpośrednio do nich369. W kwestii zapewnienia wiarygodności procesów przetwarzania 

danych w sieci zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie, jak są wykorzystywane dane osobowe w 

nowoczesnych kampaniach politycznych. Z tego też względu organy ochrony danych 

niejednokrotnie podkreślały, że RODO oznacza nową erę ochrony danych, w której jednym z 

kluczowych priorytetów będzie ochrona osób fizycznych przed bezprawnym wykorzystaniem 

ich danych osobowych na platformach mediów społecznościowych370. 

 

Branżowy kodeks jako reakcja na problem dezinformacji w sieci 

Ważnym elementem zwalczania dezinformacji w sieci są instrumenty o charakterze 

samoregulacyjnym, które są podejmowane przez podmioty reprezentujące szeroko pojęty 

sektor branży internetowej. Działania te mają na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie 

technik stosowanych przy dostarczaniu np. reklamy politycznej czy też mechanizmów 

dopuszczających usuwanie treści uznanych za niezgodne z prawem bądź szkodliwe. 

Podejmowane przez rynek próby ograniczania zjawiska dezinformacji zaowocowały m.in. 

przyjęciem w 2018 r. Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji371. 

Dokument ten jest pierwszym na świecie aktem samoregulacyjnym wprowadzonym przez 

podmioty z sektora prywatnego właśnie w celu zwalczania dezinformacji. Będący efektem 

wspólnych działań przedstawicieli zarówno głównych platform internetowych, branży reklamy 

internetowej, a i naukowców oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego kodeks ma na celu 

promowanie działań, które ograniczają wpływ dezinformacji na społeczeństwo poprzez 

transparentność sponsorowanych treści, identyfikację fałszywych kont i botów, przejrzystość i 

możliwość weryfikacji algorytmów, dostęp do różnorodnych źródeł informacji oraz monitoring 

prowadzony przez instytucje badawcze i władze publiczne. Sygnatariusze tego Kodeksu 

przyjmują na siebie zobowiązanie do regularnego przekazywania informacji na temat 

podejmowanych działań. W ramach tego mechanizmu oceniającego funkcjonowanie Kodeksu 

                                                           
369 Sprawozdanie Komisarza ds. Informacji Zjednoczonego Królestwa dotyczące dochodzeń w sprawie 

wykorzystywania analityki danych w kampaniach politycznych oraz sprawozdanie zatytułowane Zakłócona 

demokracja, https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf 

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-

actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns [dostęp: 16.04.2021]. 
370 Grupa robocza art. 29, Press release on Facebook, 12 kwietnia 2018 r., 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=621779 [dostęp: 16.04.2021]. 
371 Komunikat prasowy: Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji: Komisja wzywa 

sygnatariuszy do zwiększenia wysiłków, 29 stycznia 2019 r., 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_746 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_746
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możliwe jest formułowanie ocen w zakresie dalszej poprawy wdrażanych działań 

przeciwdziałających dezinformacji. W analizach dokonywanych w ramach przeglądu 

stosowania postanowień Kodeksu wymienia się obszary wymagające dalszej poprawy, takie 

jak m.in. brak kluczowych wskaźników skuteczności działań platform internetowych, które 

umożliwią porównanie i zidentyfikowanie działań o największym potencjale, czy brak jasnych 

procedur i bardziej precyzyjnych zobowiązań sygnatariuszy372. Należy więc oczekiwać, że 

kolejne działania podejmowane w ramach tej inicjatywy samoregulacyjnej będą 

ukierunkowane na rozwój współpracy pomiędzy biznesem, tj. platformami internetowymi, a 

środowiskiem akademickim. Będą też prowadzić do udostępniania informacji gromadzonych 

przez platformy internetowe w celu umożliwienia niezależnej oceny trendów i zagrożeń, a co 

za tym idzie – stosownych reakcji zmierzających do zwiększenia skuteczności Kodeksu373. Jest 

to o tyle istotne, że działania, do których zobowiązali się sygnatariusze Kodeksu, np. 

umożliwienie użytkownikom uzyskania bardziej szczegółowych informacji o źródle artykułu 

lub reklamy, powoduje większą transparentność co do źródeł finansowania treści dostępnych 

w sieci, a w konsekwencji ogranicza rozprzestrzenianie się dezinformacji. 

 

6.1.2. Analiza zagrożeń demokracji w kontekście prawnej regulacji przetwarzania danych 

osobowych 

W okresie prowadzenia unijnych prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych 

osobowych miało miejsce kilka istotnych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na toczące się 

dyskusje i tempo prac nad nowym prawem. Jednym z nich była wspomniana już sprawa 

Cambridge Analytica, ale również inne głośne sprawy dotyczące inwigilacji danych obywateli 

UE, które zostały ujawnione właśnie w okresie 2012–2016, czyli w czasie prac nad projektem 

RODO. Dziennikarka brytyjskiego dziennika „Guardian”, C. Cadwalladr, która pomogła w 

ujawnieniu wiadomości dotyczących Cambridge Analytica, na konferencji w Tiranie w 2019 r. 

odniosła się do problemu dotyczącego szkodliwego działania platform internetowych w 

zakresie szerzenia dezinformacji i podkreśliła obawy dotyczące ich wpływu na społeczeństwa 

i demokracje na całym świecie, zauważając, że Facebook niedawno zmienił swoje zasady,  

zezwalając na reklamy polityczne, nawet jeśli zawierają one dezinformację. „Niezmierna siła i 

                                                           
372 Assessment of the Code of Practice on Disinformation – Achievements and areas for further improvement, 10 

września 2020 r., https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-code-practice-disinformation-

achievements-and-areas-further-improvement [dostęp: 16.04.2021]. 
373 P. Zegarow, Ocena unijnego Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, 18 września 2020 r., 

https://cyberpolicy.nask.pl/ocena-unijnego-kodeksu-postepowania-w-zakresie-zwalczania-dezinformacji/ 

[dostęp: 16.04.2021]. 
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nieprzejrzysty charakter tych firm oraz głęboki wpływ, jaki wywierają na kraje na całym 

świecie, są ogromne” – powiedziała374.  

 

Zwiększenie kontroli i przejrzystości procesów przetwarzania danych 

Unijna reforma ochrony danych osobowych wprowadziła prawne regulacje 

wzmacniające kontrolę obywateli nad ich danymi i nad procesami przetwarzania tych danych 

osobowych. Procesy monitorowania zachowań ludzkich poprzez gromadzenie danych na temat 

charakteru, zdrowia, relacji oraz myśli i opinii, tworzenie profili pierwotnie miały na celu 

generowanie przychodów z reklam cyfrowych. Gwarancje i wysokie standardy ochrony danych 

osobowych w UE powodują, że społeczeństwo oczekuje w sposób uzasadniony, że powyższe 

rynkowe mechanizmy będą realizowane zgodnie z prawem. Jednak kolejne wyzwania wiążą 

się z ujawnionymi publicznie praktykami przepływu zebranych przez komercyjne firmy 

zbiorów danych do podmiotów publicznych, w tym również władz państw spoza UE. Jak 

podkreślają eksperci, ludzie często w sposób nieświadomy dzielą się prywatnymi informacjami 

z komercyjnymi firmami. Jednak co istotniejsze, nie mają wiedzy, że ich dane zebrane w 

związku z korzystaniem z danej usługi czy produktu mogą być także wykorzystywane przez 

rządy poszczególnych państw. Jest to o tyle znaczące, że obywatele często udostępniają 

korporacjom dotyczące ich informacje, których nigdy by nie udostępnili swojemu rządowi ani 

władzom UE. 

Analiza zagrożeń, jakim obecnie są poddawane procesy demokratyczne w UE w 

kontekście ochrony danych osobowych, posiada również szerszy kontekst społeczny. 

Manipulowanie społeczeństwem za pomocą propagandy nie jest zjawiskiem nowym. Przybrało 

jedynie nowoczesne formy, korzystając z dostępnych narzędzi i technologii. Jak zauważa C.R. 

Sunstein, „badania i odkrycia dotyczące ludzkich zachowań stały się ważnymi punktami 

odniesienia dla tworzenia przepisów i innych polityk w wielu krajach”375. Należy podkreślić, 

że autor powołuje się na znaczenie badań zachowań społecznych w działaniach 

podejmowanych przez władze publiczne zarówno na szczeblu krajowym, jak i w UE. Ze strony 

Parlamentu Europejskiego został skierowany – w formie rezolucji – wyraźny komunikat do 

pozostałych instytucji UE, że Unia powinna zająć zdecydowane stanowisko w sprawie 

                                                           
374 Wystąpienie C. Cadwallard na konferencji w Tiranie, Raport z Konferencji, 

https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2020/08/conference-report.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
375 C.R. Sunstein, Behavioral Science and Public Policy, Cambridge University Press 2020, s. 18. 
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ingerencji w wybory i dezinformacji376. W szczególności należy doprowadzić do przyjęcia 

odpowiednich przepisów wprowadzających mechanizmy zapobiegające zagrożeniom 

hybrydowym, w tym zwłaszcza działaniom zewnętrznym i przypadkom obcej ingerencji w 

działania dezinformacyjne stosowane przez partie polityczne377. Takie stanowisko dowodzi, że 

zdecydowana większość unijnych polityków (rezolucja została przyjęta 469 głosami do 143, 

przy 47 wstrzymujących się od głosu) widzi potrzebę zapewnienia transparentności działań 

informacyjnych partii, organizacji i innych grup politycznych w całej UE, które mając na celu 

coraz skuteczniejszą realizację swoich programów politycznych, mogą jednocześnie stanowić 

zagrożenie i być wykorzystywane do ingerencji w procesy demokratyczne w sposób 

niekontrolowany. Z tego względu aby zapobiec tzw. obcej ingerencji w procesy 

demokratyczne, ze strony wpływów o charakterze antyunijnych, ekstremistycznym czy 

populistycznym, posłowie Parlamentu Europejskiego podkreślili, że dla zwalczania tzw. 

zagrożeń hybrydowych konieczne jest wprowadzenie ram prawnych określających w 

szczególności zasady zapewnienia transparentności finansowania kampanii politycznych. Jest 

to o tyle istotne, że pokazanie źródeł finansowania kampanii politycznych wpływa też na 

ujawnianie różnych podmiotów zewnętrznych (medialnych, gospodarczych) mogących mieć 

wpływ na procesy demokratyczne i potencjalną manipulację nimi. Stanowisko Parlamentu 

zawierało także apel skierowany do firm internetowych, aby włączyły się we współpracę na 

rzecz przeciwdziałania dezinformacji.  

Takie kompleksowe podejście do kwestii walki z dezinformacją odzwierciedla 

istniejący problem wyboru właściwego sposobu reakcji w stosunku do zagrożenia, które nie 

było nowym zagadnieniem. W trakcie kilkuletnich dyskusji na ten temat zarówno na szczeblu 

unijnym, jak i państw członkowskich zgłaszano wiele różnych koncepcji odnośnie do modelu 

zwalczania zjawiska fake news – przepisów określających zadania organów państwowych, 

podmiotów komercyjnych czy wreszcie rozwiązań o charakterze samoregulacyjnym, tj. działań 

podejmowanych przez odbiorców treści. Niezależnie od tego, po czyjej stronie zobowiązanie 

do podejmowania działań byłoby uregulowane, problem z realizacją tego zadania w praktyce 

wiązałby się z odpowiedzialnością bądź ryzykiem oceny prawdziwości lub fałszu danej 

                                                           
376 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ingerencji zewnętrznej w 

wybory i dezinformacji w krajowych i unijnych procesach demokratycznych, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_PL.html [dostęp: 16.04.2021]. 
377 Komunikat prasowy: UE powinna zająć pozycję w sprawie ingerencji w wybory i dezinformacji, 10.10.2019, 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/dezinformacja/20191007IPR63550/ue-powinna-

zajac-pozycje-w-sprawie-ingerencji-w-wybory-i-dezinformacji [dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_PL.html
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informacji. Jak podkreślali niektórzy eksperci, żadne z rozwiązań nie powinno dawać swego 

rodzaju monopolu oceny czy weryfikacji treści pod kątem ich wiarygodności378.  

Na inny istotny element, który należy mieć na uwadze przy określaniu kierunków 

działań, wskazywał G. Butarelli. Jego zdaniem w regulowaniu i zwalczaniu dezinformacji 

znacznie większą rolę niż prawo odgrywa etyka, gdyż nawet zgodne z przepisami sposoby 

działania internetowych modeli śledzących za pomocą algorytmów mogą mieć niewłaściwe 

skutki i w efekcie przynosić szkodę użytkownikom czy odbiorcom niezależnie od tego, czy 

występują oni w roli konsumentów, wyborców czy pracowników379. Etyczne podejście 

powinno wyznaczać standardy zachowań, określając, które praktyki czy zachowania mogą nie 

być właściwe, mimo że pozostają w zgodzie z przepisami. Nie jest do końca jasne, w jakim 

stopniu działania instytucji unijnych mogą skutecznie zapobiec nadużyciom, do których może 

dojść w trakcie wyborów prezydenckich, krajowych czy lokalnych przeprowadzanych w 

państwach członkowskich. Jak wyjaśniała poseł do Parlamentu Europejskiego, A. Fotyga, 

zapewnienie bezpieczeństwa procedur wyborczych w krajach UE wymaga skoordynowanych 

działań na szczeblu krajowym i unijnym, gdyż „inwestowanie w zdolności do przeciwdziałania 

kampaniom dezinformacyjnym i poprawa zdolności obywateli do wykrywania dezinformacji 

wymaga czasu, a broń używana przeciwko nam stale ewoluuje. Dlatego na szczeblu UE podjęto 

pewne konkretne kroki, takie jak unijny kodeks postępowania w zakresie dezinformacji, który 

zapewnia przejrzystość reklam politycznych i zachęca do zdecydowanych działań przeciwko 

fałszywym kontom na platformach mediów społecznościowych”380. Z kolei w cytowanej już 

wypowiedzi EIOD na posiedzeniu LIBE uwagę zwraca konkluzja Butarellego. Jego zdaniem 

„UE ma teraz szansę stanowczo i kategorycznie stwierdzić, że manipulacja online może i 

zostanie rozwiązana”381. Konieczność skutecznego działania w tym zakresie była dodatkowo 

uwarunkowana negatywnym stosunkiem społeczeństwa europejskiego do wykorzystywania 

danych osobowych wyborców europejskich, gdyż jak wynikało z badań, ponad 2/3 (67%) 

użytkowników internetu w UE jest zaniepokojonych faktem, że dane osobowe dostępne w sieci 

                                                           
378 Wywiad z K. Szymielewicz, Cenzura internetu? Szymielewicz: Sami skazujemy się na dezinformację, 

„Dziennik Gazeta Prawna” z 28 sierpnia 2017 r.  
379 Wystąpienie G. Butarelli, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/25-06-

18_speech_giovanni_hearing_libe_en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
380 Wywiad z Anną Fotygą, Propaganda: „The weapons used against us are continuously evolving” (interview), 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/dezinformace-nastroje-

pouzivane-proti-nam-se-neustale-vyviji-varuje-parlament [dostęp: 16.04.2021]. 
381 G. Butarelli, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/25-06-18_speech_giovanni_hearing_libe_en.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surveyKy/2198
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są wykorzystywane do formułowania prezentowanych im komunikatów politycznych, co 

osłabia wolną i uczciwą konkurencję między wszystkimi partiami politycznymi382. 

 

Zwalczanie dezinformacji jako działanie wielopoziomowe  

Zjawisko dezinformacji jest zagadnieniem o kompleksowym charakterze, 

niezdefiniowanym w przepisach prawa UE, a powszechnie rozumianym jako nowoczesna 

forma propagandy i umyślnego wprowadzania w błąd opinii publicznej w celu osiągnięcia 

partykularnych korzyści i interesów. Dezinformacja powinna być zwalczana na różnych 

płaszczyznach, jeśli chce się osiągnąć efekty w możliwie krótkim czasie. Problem ten stał się 

na tyle istotnym wyzwaniem dla demokratycznych państw, że w komunikacie „Zwalczanie 

dezinformacji w internecie: podejście europejskie Komisja Europejska zapowiedziała szereg 

równoległych działań w tym zakresie383. Na potrzeby tego komunikatu dezinformacja została 

zdefiniowana jako „możliwe do zweryfikowania, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd 

informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści 

gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę 

publiczną”384. Wykorzystywanie dezinformacji w celu skłonienia odbiorców do określonych 

zachowań korzystnych dla dezinformującego, odwrócenia ich uwagi od faktycznie zaistniałych 

wydarzeń bądź zdyskredytowania przeciwnika może stanowić istotne zagrożenie dla 

uczciwości i rzetelności procesów demokratycznych. Państwa członkowskie dla ochrony i 

gwarancji wolnych i demokratycznych procesów politycznych powinny mieć możliwość 

kształtowania polityki państwowej czy też zapewniania dostępu do dóbr publicznych, takich 

jak ochrona zdrowia obywateli UE, środowisko naturalne lub bezpieczeństwo bez ingerencji 

obcych sił. Mając na uwadze fakt, że kampanie dezinformacyjne wykorzystywane do ingerencji 

zewnętrznej w procesy wyborcze stają się częścią rzeczywistości (lub mają już miejsce) w 

państwach UE, zaś kampanie polityczne prowadzone w różnych krajach są oparte na 

wykorzystywaniu danych, w tym właśnie danych osobowych dotyczących poglądów 

politycznych, w dyskusjach na temat walki z dezinformacją temat ochrony danych osobowych 

jest traktowany priorytetowo.  

                                                           
382 Badanie Eurobarometru „Demokracja i wybory”, Specjalny Eurobarometr 477, wrzesień 2018 r., 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/special/surve

yKy/2198 [dostęp: 16.04.2021]. 
383 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie, COM/2018/236 final, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236 [dostęp: 16.04.2021]. 
384 Ibidem. 
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Obywatele poszukujący informacji na temat interesujących ich aspektów życia 

publicznego coraz częściej pozyskują je na portalach społecznościowych, które traktowane są 

jako jedno z pierwszorzędnych źródeł informacji385. To atrakcyjne narzędzie swoją 

efektywnością znosi ograniczenia zarówno czasowe, jak i przestrzenne, tym samym na bieżąco 

uaktualnia informacje z całego świata. Publikowane przez portale społecznościowe 

wiadomości sprawiają wrażenie informacji zweryfikowanej oraz opisującej realne wydarzenia. 

Niestety, w rzeczywistości niejednokrotnie publikowane komunikaty wprowadzają w błąd 

opinię publiczną. Łatwa dostępność oraz szerokie grono odbiorców to atuty, które sprawiają, 

że portale społecznościowe są wykorzystywane w celu manipulowania świadomością masową, 

szczególnie w momentach kluczowych z punktu widzenia politycznego, zwłaszcza procesu 

decyzyjnego władz publicznych, np. przed podpisaniem ustawy, ratyfikowaniem umowy, w 

okresie okołowyborczym czy też przed referendum. Portale społecznościowe na dobre wpisały 

się w życie polityczne, a w szczególności w kampanie wyborcze, jako skuteczny środek 

dotarcia do wyborców, zwłaszcza tych o nieugruntowanych poglądach politycznych, czyli ludzi 

młodych, którzy – jak wynika z badań – coraz powszechniej traktują media społecznościowe 

jako główne źródło informacji386. 

 

6.2. Nasilające się działania o charakterze dezinformacji a naruszenia ochrony danych 

6.2.1. Znaczenie danych osobowych w działaniach propagandowych 

Poddając analizie relację między zjawiskiem dezinformacji czy manipulacji online a 

ochroną danych osobowych, należy zastanowić się nad kilkoma aspektami. Przede wszystkim 

trzeba podkreślić, że standardy ochrony danych osobowych w UE są nieodłącznym elementem 

europejskiego dorobku praw człowieka i w tym kontekście powinny być pojmowane jako 

istotny czynnik wspierający rozwój społeczeństwa demokratycznego. Tak zresztą ta dziedzina 

nauki, prawa czy polityki jest postrzegana również w działaniach Rady Europy mocno 

wspierającej programy wspomagających rozwój systemów ochrony danych osobowych np. w 

krajach tzw. Partnerstwa Wschodniego, m.in. poprzez rozwijanie krajowych regulacji 

prawnych w tym zakresie. Budowanie pozycji politycznej, pozyskiwanie poparcia społecznego 

oraz budowanie kapitału ludzkiego to nieodłączne elementy kampanii wyborczej.  

                                                           
385 Jak wynika z badań Eurobarometru, w 2016 r. dla 57% użytkowników w UE czytniki wiadomości i 

wyszukiwarki w mediach społecznościowych były głównym sposobem czytania wiadomości w internecie. 

Badanie Eurobarometru „Internet users' preferences for accessing content online”, marzec 2016,  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-users-preferences-accessing-content-

online [dostęp: 16.04.2021]. 
386 Digital News Report 2020, Reuters Institute, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-

06/DNR_2020_FINAL.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 



180 
 

W ciągu minionych lat problematyka kreowania wizerunku i zwiększania swoich szans 

w rankingach była przedmiotem badań naukowych prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za 

granicą387. Tytułem przykładu można podać publikację polskich ekspertów „e-Politikon” 

omawiającą różne aspekty wykorzystywania mediów społecznościowych w kampaniach 

wyborczych w 2015 r. w Polsce388. Niektórzy autorzy, analizując na portalu Facebook profile 

kandydatów na prezydenta, ich aktywność i sposób komunikacji, doszli do wniosku, że 

kandydaci nie wykorzystywali do końca potencjału Facebooka, traktując go jako ulotkę 

wyborczą czy słup ogłoszeniowy, na którym można zamieścić wszystkie informacje, które chce 

się przekazać potencjalnym wyborcom389. W tym kontekście można stwierdzić, że Cambridge 

Analytica, firma, która przetworzyła dane osobowe milionów użytkowników Facebooka bez 

ich wiedzy i następnie użyła ich do wpływania na opinie wyborców, działając na zlecenie 

polityków, „wykorzystała potencjał Facebooka” daleko bardziej, niż przewidywali to eksperci.  

Biorąc pod uwagę fakt, że partie polityczne pozyskują poparcie, kierując swoją ofertę 

programową do wyborców, w sposób oczywisty wszelkie informacje umożliwiające lepsze, 

skuteczniejsze i bardziej dopasowane formy przekazu są wykorzystywane w komunikacji z 

wyborcami. W zapotrzebowanie partii politycznych wpisała się oferta firm i podmiotów 

doradzających politykom i władzom, jak Cambridge Analityca. Rola, jaką odegrała ta firma w 

wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. oraz w referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącym 

Brexitu, pokazuje, w jaki sposób przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem 

obowiązujących przepisów może prowadzić do manipulacji społeczeństwem. Wynika to z 

faktu, że brak poszanowania dla podstawowych praw ochrony danych osobowych połączony z 

brakiem świadomości obywateli odnośnie do potencjału biznesowego, jaki ma komercyjne 

wykorzystanie ich danych, otwiera trudne do przewidzenia w skutkach możliwości analizy 

ludzkich zachowań w oparciu o dane osobowe, a co za tym idzie – wpływania i przewidywania 

postaw społecznych w przyszłości. Sposób działania tej organizacji opisany w wielu 

naukowych i popularnonaukowych publikacjach (również filmach dokumentalnych) nie 

                                                           
 387 G. Baxter, R. Marcella, E. Varfis, The use of the Internet by political parties and candidates in Scotland during 

the 2010 UK general election campaign, 2011 DOI: 10.1108/00012531111164969 

https://www.researchgate.net/publication/235273874_The_Use_of_the_Internet_by_Political_Parties_and_Cand

idates_in_Scotland_During_the_UK_General_Election_Campaign [dostęp: 16.04.2021]. 
388 Media społecznościowe w kampaniach wyborczych ‘2015, e-Poilitkon, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz 

Politologicznych UW nr XVI, zima 2015, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2015/12/ePolitikon-16-2015.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
389 P. Matuszewski, K. Grzybowska-Walecka, Co podoba się internautom w polityce? Facebook w kampanii 

prezydenckiej w Polsce w 2015 roku [w:] Media społecznościowe w kampaniach… 

https://www.researchgate.net/profile/Graeme-Baxter?_sg%5B0%5D=VqZOTQba3ZWTbnXluDET5AErLjVP5E3xpJas2iZ3TYfLyXmkfbUhHxRJgPm36yrxP8IIBGk.YHY4aLHEko1f7tSAEVNXW8Rs2cTn7VnooYxbOlD2adErCQI8bGgHjAZnThqSPHA0FCShgJAG_DZBPgL6Rs8yrw&_sg%5B1%5D=Olojv9TBdthV9HhUjjHtXKdGwokjCOXJpItfAF96rd5TeAcKFDuRlxtmDpbjarM12v9XWm4.aelARbmf-KUcLnt-6PvKDInATSD0gUipWTQfZ-VNQf1KrwETJVK3NVFWqLZDDAm6u3ev3QMPNqHVJukaAuGIDw
https://www.researchgate.net/profile/Rita-Marcella?_sg%5B0%5D=VqZOTQba3ZWTbnXluDET5AErLjVP5E3xpJas2iZ3TYfLyXmkfbUhHxRJgPm36yrxP8IIBGk.YHY4aLHEko1f7tSAEVNXW8Rs2cTn7VnooYxbOlD2adErCQI8bGgHjAZnThqSPHA0FCShgJAG_DZBPgL6Rs8yrw&_sg%5B1%5D=Olojv9TBdthV9HhUjjHtXKdGwokjCOXJpItfAF96rd5TeAcKFDuRlxtmDpbjarM12v9XWm4.aelARbmf-KUcLnt-6PvKDInATSD0gUipWTQfZ-VNQf1KrwETJVK3NVFWqLZDDAm6u3ev3QMPNqHVJukaAuGIDw
https://www.researchgate.net/profile/Evaggelos-Varfis?_sg%5B0%5D=VqZOTQba3ZWTbnXluDET5AErLjVP5E3xpJas2iZ3TYfLyXmkfbUhHxRJgPm36yrxP8IIBGk.YHY4aLHEko1f7tSAEVNXW8Rs2cTn7VnooYxbOlD2adErCQI8bGgHjAZnThqSPHA0FCShgJAG_DZBPgL6Rs8yrw&_sg%5B1%5D=Olojv9TBdthV9HhUjjHtXKdGwokjCOXJpItfAF96rd5TeAcKFDuRlxtmDpbjarM12v9XWm4.aelARbmf-KUcLnt-6PvKDInATSD0gUipWTQfZ-VNQf1KrwETJVK3NVFWqLZDDAm6u3ev3QMPNqHVJukaAuGIDw
http://dx.doi.org/10.1108/00012531111164969
https://www.researchgate.net/publication/235273874_The_Use_of_the_Internet_by_Political_Parties_and_Candidates_in_Scotland_During_the_UK_General_Election_Campaign
https://www.researchgate.net/publication/235273874_The_Use_of_the_Internet_by_Political_Parties_and_Candidates_in_Scotland_During_the_UK_General_Election_Campaign
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wymaga szczegółowego prezentowania w niniejszej pracy390. W artykułach omawiających ten 

temat wskazywano, że oficjalna strona Cambridge Analytica promowała prowadzoną przez nią 

działalność jako połączenie analiz predykcyjnych, nauk behawioralnych i technologii 

reklamowych opartych na zbieraniu danych, zaś celem tego połączenia jest ukształtowanie 

grupy docelowej i wykorzystanie danych do przekonania i zmotywowania wyborców391.  

Ujawnione przez dziennikarzy praktyki platform internetowych wywołały 

zdecydowaną reakcję ze strony unijnych instytucji ochrony danych osobowych. Jak zwracał 

uwagę Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, „biorąc pod uwagę fałszywe 

wiadomości i manipulacje w internecie, które są tematami coraz większego niepokoju 

publicznego w miesiącach poprzedzających zastosowanie RODO, argumentowaliśmy, że 

podstawowym problemem, z którym się borykamy, nie są same fake newsy, ale nadużywanie 

na masową skalę danych osobowych oraz prawo do wolności wypowiedzi”392. 

Bez wątpienia wszelkie działania polegające na rozpowszechnianiu dezinformacji 

powodują rażące naruszenia zasady współżycia społecznego, łamiąc obowiązujące w UE 

standardy ochrony danych osobowych. Dokonując oceny skali zagrożenia, jaka wiąże się z tymi 

działaniami, należy mieć na uwadze, że zarówno przepisy RODO, jak i będące przedmiotem 

prac legislacyjnych przepisy wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności 

postrzegane są jako narzędzia umożliwiające odpowiednie zabezpieczenie przed 

nadużyciami393. Jednak wdrożenie adekwatnych rozwiązań i narzędzi umożliwiających 

odpowiednie zabezpieczenia przed nadużyciami w postaci rozpowszechniania fałszywych 

informacji kierowanych za pośrednictwem internetowych platform możliwe jest tylko przy 

otwartym dialogu pełniących władzę. Nie jest bowiem tajemnicą, że rządy państw 

                                                           
390 M. Zimmerman, Christopher Wylie: Ludzie nie są głupi, ale podatni na manipulację. Wszyscy [wywiad], 4 

listopada 2020 r., https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/christopher-wylie-wywiad-z-autorem-ksiazki-

mindfck-cambridge-analytica-czyli-jak/lwgxkbs[dostęp: 16.04.2021].  
391 İ.İ. Atik, Investigation of “Facebook-Cambridge Analytica Data Privacy Scandal” Case in Terms of Ethics 

and Law, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, s. 3, 

https://www.academia.edu/41701131/INVESTIGATION_OF_FACEBOOK_CAMBRIDGE_ANALYTICA_D

ATA_PRIVACY_SCANDAL_CASE_IN_TERMS_OF_ETHICS_AND_LAW_Instituto_Polit%C3%A9cnico_d

o_C%C3%A1vado_e_do_Ave_%C4%B0smihan_%C4%B0lker_Atik [dostęp: 16.04.2021]. 
392 Strategia Leading by example: EDPS 2015–2019, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/edps_2015-

2019_en.pdf [dostęp: 16.04.2021], s. 30. 
393 Unijne organy ochrony danych zrzeszone w EROD wiele razy wzywały prawodawców UE do szybkiego 

przyjęcia rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, które jest niezbędne do uzupełnienia unijnych 

ram dotyczących ochrony danych i poufności komunikacji. Oświadczenie 3/2019 w sprawie rozporządzenia o 

prywatności i łączności elektronicznej, 13 marca 2019 r., 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_pl_0.pdf [dostęp: 

16.04.2021]; oświadczenie na temat rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz 

przyszłej roli organów nadzorczych i EROD przyjęte 19 listopada 2020 r., 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_20201119_eprivacy_regulation_pl.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
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członkowskich napotykają przeszkody, chcąc z jednej strony odczuwać korzyści z rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, w coraz bardziej skuteczny sposób realizować swoją politykę i 

podejmować strategiczne działania, w tym również oparte na wykorzystywaniu danych 

obywateli. Z drugiej jednak strony należy zneutralizować wszelkie możliwe ryzyko, aby 

konsumenci europejscy mogli swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług komercyjnych, bez 

obawy nieuzasadnionej ingerencji w ich prywatność ze strony władz państwowych. 

Poszukując granicy inwigilacji obywateli UE naruszającej ich prawo do ochrony danych 

osobowych, należy przede wszystkich odnieść się do przepisów i orzecznictwa. Z jednej strony 

prawo unijne, w szczególności przepisy RODO, ustanawiają zasady, zgodnie z którymi należy 

zapewnić przejrzystość przetwarzania danych obywateli UE, z drugiej jednak strony 

pojawiające się co jakiś czas informacje ujawniają praktyki związane z niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem danych, w tym również w określonych celach politycznych. Jak pisze J. 

Hildén, „RODO nie mogło być lepiej zaplanowane w czasie. W latach poprzedzających projekt 

rozporządzenia Komisji rynek reklamy internetowej nabrał rozpędu, smartfony stały się 

wszechobecne, kilku gigantów ICT zaczęło oferować usługi w chmurze, a portale 

społecznościowe stały się integralną częścią sposobu komunikowania się ludzi. W 2013 r., rok 

po przedstawieniu przez Komisję projektu rozporządzenia (RODO), Edward Snowden ujawnił, 

że programy nadzoru NSA i GCHQ dotknęły miliony Europejczyków. W marcu 2018 r., dwa 

miesiące przed wejściem w życie RODO, odkryto, że Facebook umożliwił zewnętrznym 

deweloperom, w tym Cambridge Analytica, dostęp do milionów danych osobowych 

użytkowników Facebooka. Ochrona danych przeniosła się z marginesu polityki społeczeństwa 

informacyjnego do samego centrum. Z punktu widzenia unijnego procesu decyzyjnego RODO 

powstało w czasie, gdy lobbowanie w UE przybierało na sile. Integralnym aspektem tego trendu 

jest to, że giganci IT z Doliny Krzemowej, z których wielu jest uważanych za najcenniejsze 

firmy na świecie, wprowadzili do Brukseli pełną gamę strategii lobbingu z Waszyngtonu. 

RODO to coś więcej niż nowy zestaw przepisów dotyczących ochrony danych: chodzi o 

prywatność, przetwarzanie danych i władzę”394. Nowe technologie, umożliwiając władzom 

państwowym inwigilację obywateli na masową skalę, mogą jednocześnie doprowadzić do 

sytuacji, w której obywatele z obawy przed ciągłym śledzeniem będą zniechęceni do wyrażania 

                                                           
394 J. Hildén, The Politics of Datafication the Influence of Lobbyists on the Eu’s Data Protection Reform and Its 

Consequences for The Legitimacy of the General Data Protection Regulation, Faculty of Social Sciences 

University of Helsinki, Helsinki 2019, s. 192. 
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opinii, nieufni i podejrzliwi, na co wskazywał TSUE w swoim rozstrzygnięciu dotyczącym 

Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12)395. 

Jednym z pojawiających się wątków w dyskusji nad regulacjami prawnymi jest problem 

blokowania i usuwania treści z platform internetowych. Zagadnienie kontroli treści dostępnych 

w internecie stanowi wielowątkowe i złożone zagadnienie obecne na przestrzeni lat w 

dyskusjach dotyczących zarówno takich problemów, jak zwalczanie pornografii dziecięcej czy 

ochrona praw autorskich, w trakcie których niejednokrotnie podnoszono zagadnienia związane 

z usuwaniem czy blokowaniem treści, przywiązując ogromną wagę do zapewnienia wolności 

wypowiedzi i prawa dostępu do informacji396. Cenzura drastycznie ingeruje w prawa i wolności 

niezbędne dla wszelkich procesów demokratycznych, stanowiąc element dezinformacji 

wyborców poprzez ograniczanie im dostępu do wszystkich wiadomości. Jednak poszukiwanie 

możliwych rozwiązań problemu dezinformacji w mediach społecznościowych może 

uzasadniać wprowadzenie takich mechanizmów, jak np. blokowanie i usuwanie treści. 

Powyższego problemu nie da się rozwiązać bez wyjaśnienia podstawowych zasad i jasnych 

regulacji w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o unormowanie kwestii definicji pojęć, 

kryteriów oceny i procedur podejmowanych przez odpowiednie organy, z uwzględnieniem 

wymaganych gwarancji. O aktualności problemu mogą świadczyć dyskusje, jakie pojawiły się 

w Polsce na początku 2021 r. w kontekście zapowiadanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy 

zmian przepisów w celu zagwarantowania ochrony wolności użytkowników serwisów 

społecznościowych397. Temat jest ciągle aktualny i budzi duże kontrowersje, które powinny 

zasługują na zasygnalizowanie398. 

                                                           
395 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12: „pkt 

37: Należy stwierdzić, że – jak w pkt 77 i 80 swojej opinii zauważył rzecznik generalny – dyrektywa 2006/24 

stanowi szczególnie daleko posuniętą ingerencję w prawa podstawowe ustanowione w art. 7 i 8 karty. Ponadto 

okoliczność, że zatrzymywanie i późniejsze wykorzystywanie danych jest dokonywane bez poinformowania o 

tym abonenta lub zarejestrowanego użytkownika, może – zgodnie z pkt 52 i 72 tej opinii – wywołać u osób, 

których danych są zatrzymywane czy też wykorzystywane, poczucie, iż ich życie prywatne podlega stałemu 

nadzorowi”. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A49DD552ABE50FE19F0AE58011F910F5?text

=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3080351 [dostęp: 

16.04.2021]. 
396 Debata „Blokowanie stron internetowych rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?”, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 10 lutego 2011 r., https://www.rpo.gov.pl/pl/content/debata-

%E2%80%9Eblokowanie-stron-internetowych-rok-po-pocz%C4%85tek-cenzury-czy-odpowied%C5%BA-na-

realne-zagro%C5%BCenia%E2%80%9D [dostęp: 16.04.2021]. 
397 Informacja Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, 1.02.2021, Zachęcamy do zapoznania 

się z projektem ustawy o ochronie wolności użytkowników serwisów społecznościowych, 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zachecamy-do-zapoznania-sie-z-projektem-ustawy-o-ochronie-

wolnosci-uzytkownikow-serwisow-spolecznosciowych [dostęp: 16.04.2021]. 
398 Przykładem mogą być kontrowersje pojawiające się w odniesieniu do projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze 

terrorystycznym. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/debata-%E2%80%9Eblokowanie-stron-internetowych-rok-po-pocz%C4%85tek-cenzury-czy-odpowied%C5%BA-na-realne-zagro%C5%BCenia%E2%80%9D
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/debata-%E2%80%9Eblokowanie-stron-internetowych-rok-po-pocz%C4%85tek-cenzury-czy-odpowied%C5%BA-na-realne-zagro%C5%BCenia%E2%80%9D
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/debata-%E2%80%9Eblokowanie-stron-internetowych-rok-po-pocz%C4%85tek-cenzury-czy-odpowied%C5%BA-na-realne-zagro%C5%BCenia%E2%80%9D


184 
 

 

6.2.2. Etyka w cyfrowej przestrzeni publicznej 

Kwestia wykorzystywnia danych osobowych do celów komunikacji politycznej nie 

pojawiła się wraz z refromą ochrony danych osobowych w UE i wprowadzeniem nowych 

przepisów. Dyskusje na ten temat rozpoczeły się wiele lat wczesniej, czego przykładem może 

być przyjęcie na Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i 

Prywatności w 2005 r. rezolucji w sprawie wykorzystywania danych osobowych do celów 

komunikacji politycznej399. Już wówczas podkreślano, że „wszelkie działania w zakresie 

komunikacji politycznej, w tym niezwiązane z kampaniami wyborczymi, które wiążą się z 

przetwarzaniem danych osobowych, powinny respektować podstawowe prawa i wolności 

zainteresowanych osób, w tym prawo do ochrony danych osobowych, oraz przestrzegać 

przyjętych zasad ochrony danych”400. Jednak mimo podejmowanych uprzednio takich działań 

problem dezinformacji pozostaje wciąż aktualny, co może dowodzić, że stosowane środki 

przeciwdziałania temu zagrożeniu nie są wystarczające, a działania organów ochrony danych 

nie były skuteczne. Wydaje się, że bez zdecydowanych działań po stronie Wspólnoty 

Europejskiej kwestie ochrony danych będą nadal dyskryminowane w działaniach politycznych 

ukierunkowanych na osiągniecie konkretnych wpływów. 

EIOD w 2018 r. podkreślał, że problem manipulacji online „to nie tylko sensacyjna 

historia praktyk dwóch prywatnych firm – praktyk, które są prawdopodobnie nielegalne i 

prawie na pewno nieetyczne. To nie jest opowieść o mediach społecznościowych i ich 

słabościach. Byłoby błędem próbować trywializować sprawę w ten sposób. Historia Facebooka 

i Cambridge Analytica to historia całego cyfrowego ekosystemu”401. Brak stosowania 

obowiązujących przepisów prawa rodził swego rodzaju poczucie bezkarności u globalnych 

korporacji, które na nieznaną do tej pory skalę zmonopolizowały rynek, skutecznie kontrolując 

                                                           
dissemination of terrorist content online COM(2018) 640 final 2018/0331 (COD) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0640/CO

M_COM(2018)0640_EN.pdf [dostęp: 16.04.2021], do którego część prawników zgłaszała poważne zastrzeżenia, 

zob. Prawnicy obawiają się politycznej cenzury wskutek unijnej regulacji w sprawie walki z terroryzmem, 

1.04.2021, https://www.pch24.pl/prawnicy-obawiaja-sie-politycznej-cenzury-wskutek-unijnej-regulacji-w-

sprawie-walki-z-terroryzmem,83081,i.html [dostęp: 16.04.2021]. 
399 Informacje o Miedzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności w 2005 

r. są dostępne na stronie internetowej: https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520089/1493 [dostęp: 16.04.2021]. 
400 Resolution on the Use of Personal Data for Political Communication, 27 Międzynarodowa Konferencja 

Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Montreaux, Szwajcaria, 14–16 września 2005 r., 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/05-09-16_resolution_political_communication_en.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
401 Speech to LIBE on the Facebook/Cambridge Analytica Case Giovanni Buttarelli, 25 czerwca 2018 r., 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/25-06-18_speech_giovanni_hearing_libe_en.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 



185 
 

treści cyfrowe, w tym właśnie dane osobowe większości społeczeństwa. Stanowi to zagrożenie 

dla demokracji i tożsamości społeczeństw, wiąże się z poddaniem ciągłej inwigilacji 

aktywności użytkowników internetu, których cyfrowe ślady podlegają automatycznym 

ocenom, profilowaniu i dalszemu analizowaniu z wykorzystaniem algorytmów, które w oparciu 

o nieprzejrzyste i arbitralne zasady dopasowują dostarczane internautom informacje. Człowiek 

ulega iluzorycznej wizji wolności i nieograniczonej dostępności dóbr i usług oferowanych 

przez internet, nie będąc w pełni świadomym procesów, jakim poddawane są jego dane 

osobowe. Celem tych procesów jest przewidywanie jego zachowania i wpływanie na jego 

działania bądź emocje przez dopasowanie treści informacji, oferty bądź usługi. O ile część 

społeczeństwa posiada wiedzę o wykorzystywaniu technik reklamy behawioralnej stosowanej 

w usługach o charakterze czysto komercyjnym, o tyle dużym problemem jest użycie 

analogicznych technik do manipulowania opiniami i poglądami obywateli, zwłaszcza w 

kontekście procesów demokratycznych, w szczególności kampanii wyborczych. Przeniesienie 

takich technik w obszar działalności politycznej może z jednej strony stanowić zagrożenie dla 

prawa do prywatności i ochrony danych, z drugiej zaś strony prowadzić do obniżenia 

wiarygodności i uczciwości procesu demokratycznego. 

Kiedy w 2018 r. w obliczu wyborów do Parlamentu Europejskiego podjęto działania 

zmierzające do zapewnienia stabilności procesów wyborczych, zwrócono uwagę na potrzebę 

stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych402 jako skutecznego 

narzędzia umożliwiającego zapobieganie naruszeniom związanym z wykorzystywaniem 

danych osobowych w kontekście wyborczym. Bezposredni atak kampanii dezinformacyjnych 

na instytucje UE, ich politykę i funkcjonowanie być może przyspieszył uruchomienie różnego 

rodzaju projektów mających na celu skoordynowanie działań zarówno w sektorze publicznym, 

jak i prywatnym. Na tym tle kwestia przetwarzania danych osobowych w celach publicznych i 

prywatnych staje się elementem często rozbieżnych bądź wręcz sprzecznych interesów. 

Eksperci zwracają uwagę na potencjał UE na rynku cyfrowym. Unia chce zapewnić 

europejskim firmom wsparcie w osiągnięciu konkurencyjnej pozycji na rynku globalnym 

poprzez umożliwienie swobodnego przepływu danych, w tym danych osobowych403. Jednak 

zapewnienie procesów wyborczych odpornych na zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym 

prywatności polityków czy wyborców, może sprzyjać autonomii jednostki i samorealizacji jej 

                                                           
402 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4 maja 

2016 r., s. 1). 
403 M. Makowska, Europejski Facebook raczej nie powstanie, „Dziennik Gazeta Prawna” z 19 lutego 2020 r. 
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naturalnych potrzeb komunikacji i uczestniczenia w życiu publicznym, co w efekcie wzmacnia 

rywalizację polityczną. W przypadku demokracji uczestniczącej prywatność przyczynia się do 

swobodnego i świadomego zaagnażowania się w dyskurs polityczny, wspieranie określonych 

grup, aktywność społeczną (popieranie polityków, podpisywanie petycji ideowych, protesty, 

głosowanie). 

Naruszenia związane z ochroną danych osobowych polegają głównie na 

wykorzystywaniu informacji, które użytkownicy dobrowolnie publikują w mediach 

społecznościowych, bez spełnienia obowiązków wynikających z RODO. Przedmiotem 

przetwarzania są z reguły dane dostępne w profilu użytkownika (adres mailowy, numer 

telefonu, wyznanie), dane z aktywności użytkownika (polubienia, udostępnianie postów, 

komentowanie, dane o lokalizacji pochodzące z funkcji „zamelduj się”), dane dotyczące profili 

tworzone przez administratora danych na podstawie danych dostarczonych przez osobę, której 

dane dotyczą. Zgodnie z RODO dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób przejrzysty 

i uczciwy, co oznacza, że użytkownicy, którzy są targetowani w mediach społecznościowych, 

powinni być np. odpowiednio poinformowani o tym fakcie i mieć prawo skorzystania z 

przysługujących im praw. EIOD w swojej opinii w sprawie manipulacji online i danych 

osobowych szczególną uwagę zwraca na etyczny wymiar przetwarzania danych osobowych. 

Jednocześnie podkreśla, że kiedy już mamy do czynienia z tego rodzaju formami targetowania 

użytkowników portali, dopasowywania przekazu, reklam politycznych czy innych form 

wywierania wpływu, powinny być zapewnione odpowiednie zabezpieczenia techniczne, 

kontrola nad danymi osobowymi, dane powinny być przetwarzane adekwatnie do celu i z 

uwzględnieniem zasady minimalizacji oraz innych gwarancji i praw osób, których dane 

dotyczą404. 

Istotne znaczenie dla prowadzenia kampanii wyborczych w internecie ma opublikowane 

przez TSUE orzeczenie w sprawie Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH405. W 

związku z tym, że partie polityczne, komitety wyborcze, kandydaci wykorzystają do własnej 

promocji i pozyskiwania wyborców m.in. reklamy internetowe i media społecznościowe, 

powinny one uwzględniać przywołany wyrok, w którym wskazano, że administratorzy tzw. 

fanpage’y prowadzonych na Facebooku ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie 

                                                           
404 Opinion 3/2018 on online manipulation and personal data, 19 marca 2018 r., 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
405 Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F92D9BC797099B3365714D39C3568C0?text=

&docid=202543&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1773233 [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F92D9BC797099B3365714D39C3568C0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1773233
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F92D9BC797099B3365714D39C3568C0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1773233
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danych osób odwiedzających ich strony i ciążą na nich obowiązki wynikające z przepisów o 

ochronie danych osobowych. Chodzi m.in. o konieczności informowania osób o przetwarzaniu 

ich danych osobowych. Organy ochrony danych, mając świadomość, że prowadzenie kampanii 

wyborczej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, od dawna prowadzą działania 

informacyjne, opracowując wytyczne dla komitetów wyborczych, partii politycznych, 

kandydatów, wyborców oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, jak zorganizować 

kampanię wyborczą z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i prawa do 

prywatności. Tytułem przykładu można wskazać publikację wydaną przez Biuro GIODO w 

2011 r., dotyczącą przetwarzania danych osobowych przy prowadzeniu kampanii 

wyborczych406. Uwagę zwraca fakt, że mimo upływu prawie 10 lat od jej opracowania wciąż 

istnieje potrzeba przypominania o kwestiach zapewnienia zgodności procesów wyborczych z 

zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych i ryzyku ich naruszenia w 

trakcie prowadzenia kampanii wyborczej.  

Walka o kształtowanie preferencji politycznych wyborców nie jest zjawiskiem nowym, 

zmieniają się tylko techniki dotarcia z przekazem, a informacje pozwalają na coraz 

skuteczniejsze wywierania wpływu. Zaawansowane techniki prowadzenia kampanii 

wyborczych powinny jednak być używane z poszanowaniem prawa do należnej, rzetelnej 

informacji, w tym informowania o wykorzystywania danych osobowych, bez naruszania 

prywatności wyborców. Informacje ujawnione w związku ze sprawą Cambridge Analytica 

pokazują, w jaki sposób potencjalne naruszenie prawa do ochrony danych osobowych może 

mieć wpływ na poszanowanie innych praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi, 

wolność posiadania poglądów oraz możliwość swobodnego podejmowania decyzji bez 

manipulacji. W opinii unijnych organów ochrony danych zrzeszonych w EROD zasadniczą rolę 

odgrywa efektywny nadzór niezależnych organów ochrony danych, który powinien dokonywać 

oceny zgodności działania zarówno partii politycznych, jak i wszystkich innych podmiotów 

przetwarzających dane osobowe do celów politycznych (platformy społecznościowe, grupy 

interesów, brokerzy danych, firmy analityczne, sieci reklamowe) z zasadami ochrony danych 

w kontekście wyborów i kampanii politycznych, takimi jak przejrzystość, ograniczenie celu, 

proporcjonalność i bezpieczeństwo, a także realizację praw osób, których dane dotyczą407. 

Mając świadomość tego, że rynek reklamy, w tym reklamy politycznej, zdominowany przez 

                                                           
406 Poradnik GIODO: ochrona danych osobowych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej, 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/560/7744 [dostęp: 16.04.2021]. 
407 Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii politycznych, 13 

marca 2019 r., https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statementonelections_pl.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
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duże platformy internetowe, nie naprawi się sam, europejscy decydenci powinni zadbać o 

przyjęcie przepisów, które zmienią układ sił w internecie i stworzą przestrzeń dla 

alternatywnych rozwiązań sprzyjających prywatności. Ogromne znaczenie będzie mieć 

egzekwowanie RODO przez unijne organy ds. ochrony danych, co zdaniem niektórych 

komentatorów w pierwszym okresie obowiązywania tej regulacji pozostawia wiele przestrzeni 

do usprawnienia. 

 

6.3. Rozwój pandemii koronawirusa a ograniczenia prawa obywateli UE do ochrony 

danych osobowych 

6.3.1. Przetwarzanie danych osobowych w działaniach podejmowanych przez władze w 

celu zwalczania pandemii 

Po blisko 2 latach stosowania w UE nowych przepisów o ochronie danych osobowych 

RODO i wynikające z niego wymogi zostały poddane testowi. We wszystkich państwach 

członkowskich Unii jedną z konsekwencji pandemii stało się wprowadzanie licznych 

mechanizmów do walki z jej rozprzestrzenianiem się, które ingerując w prywatność obywateli, 

powodowały istotne ograniczenie praw człowieka. Międzynarodowe organizacje humanitarne 

niosące pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfilktów zbrojnych czy właśnie pandemii 

stosują zasady ochrony danych osobowych, traktując je jako integralną część ochrony życia i 

godności osób408. Jak podkreślają eksperci, ochrona danych osobowych ma zasadnicze 

znaczenie dla organizacji humanitarnych, przetwarzających szeroki zakres danych osobwych o 

szczególnie wrażliwym charakterze, dotyczących stanu zdrowia i innych sensytywnych 

informacji, ponieważ ich ujawnienie może stanowić istotne niebezpieczeństwo dla ofiar 

będących pod opieką wolontariuszy409. W 2010 r. unijna stategia identyfikowała wyzwania, 

jakie dla ochrony danych osobowych stanowi z jednej strony szybki rozwój technologiczny i 

globalizacja, które umożliwiają łatwy dostęp do informacji i ich masowe udostępnianie przez 

użytkowników usług cyfrowych, z drugiej zaś strony coraz bardziej zaawansowane metody 

gromadzenia i analizowania danych. Monitorowanie zachowania obywateli czy konsumentów 

pozwala na dopasowanie działań biznesowych i łatwiejsze osiaganie zysku finansowego 

pomiotom gospodarczym, jednak te same techniki wykorzystywane są także przez organy 

publiczne.  

                                                           
408 Handbook on data Protection in humanitarian actions, ICRC, https://www.icrc.org/en/data-protection-

humanitarian-action-handbook [dostęp: 16.04.2021]. 
409 T. Soczyński, Zasady ochrony danych organizacji humanitarnych, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2017, t. 

XXIV, s. 93–104. 

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/journalseries/WUT73941/+title?lang=pl
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Komisja Europejska w dokumencie strategicznym wskazywała, że dane osobowe mogą 

być wykorzystywane przez władze do różnych celów, w tym np. ustalania „miejsca pobytu 

osób fizycznych w przypadku epidemii choroby zakaźnej, zapobiegania terroryzmowi i 

przestępczości oraz zwalczania tych zjawisk, zarządzania systemami zabezpieczenia 

społecznego, do celów podatkowych, posługując się aplikacjami używanymi do administracji 

elektronicznej itd.”410 Rok 2020 przyniósł weryfikację tych wyzwań, kiedy to państwa 

członkowskie UE w obliczu walki z pandemią COVID-19 zmuszone były do podejmowania 

działań nadzwyczajnych, wiążących się również z ograniczem praw i wolności obywateli. W 

tle wydarzeń związanych bezpośrednio z walką z koronawirusem toczy się ważna dyskusja 

dotycząca tego, czy w tych wyjątkowych czasach ochrona danych osobowych musi być 

przestrzegana we wszystkich podejmowanych środkach nadzwyczajnych. Wiele osób wyraża 

obawy, że wprowadzane narzędzia monitorowania obywateli przez państwo, takie jak 

wykorzystywanie danych o geolokalizacji do ustalania kontaktów zakaźnych, nie zostaną 

wycofane po ustaniu pandemii, a wręcz będą utrzymane w celu łatwiejszego kontrolowania 

społeczeństwa.  

 

Zdalna rzeczywistość w okresie trwania pandemii 

Wybuch pandemii wpłynął na prywatność obywateli UE nie tylko w wyniku działań 

podejmowanych przez władze. Zauważalne są również istotne zmiany społeczne wynikające 

chociażby z faktu, że wiele osób z powodu pandemii zostało w domu i wykorzystując 

informatyczne systemy do wideokonferencji i inne środki komunikacji zdalnej, przekształciło 

swoje prywtane otoczenie – domy – w biura. W powszechnym zastosowaniu są obecnie różne 

formy komunikacji zdalnej stosowane zarówno do kontaktów zawodowych, jak i prywatnych, 

co potwierdzają dane dotyczące gwałtownego wzrostu wykorzystania narzędzi do 

wideokonferencji. Jak podaje raport NOYB, „usługa czatu wideo i audio firmy Microsoft, 

Skype, odnotowała 70% wzrost liczby codziennych użytkowników w porównaniu z miesiącem 

wcześniejszym [marzec 2020 r. – przyp. U.G.], przy czym codziennie korzysta z niej 40 

milionów ludzi. Inne narzędzia, Webex Meetings i Zoom firmy Cisco, również odnotowały 

rekordowe wykorzystanie swoich usług w ciągu ostatnich dwóch miesięcy”411. 

Wykorzystywanie systemów komunikacji internetowej stało się codziennością zarówno w 

                                                           
410 Komunikat Komisji Całościowe podejście…  
411 Raport NOYB Report on privacy policies of video conferencing services, kwiecień 2020 r., 

https://noyb.eu/sites/default/files/2020-04/noyb_-

_report_on_privacy_policies_of_video_conferencing_tools_2020-04-02_v2.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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celach zawodowych, edykacyjnych i prywatnych. Tym samym otoczenie prywatne, 

mieszkanie, przestrzeń intymna w sposób wymuszony musiały zostać udostępnone osobom 

postronnym.  

 

Aplikacje mobilne wprowadzane przez władze do kontrolowania rozprzestrzeniania się 

epidemii 

Niespotykany wcześniej na taką skalę zakres walki władz z zagorżeniem koranwirusa 

w celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców zrodził potrzebę stosowania różnych form 

kontroli i nadzoru w różnych obszarach życia społecznego. W całej UE zaczęto wprowadzać 

regulacje prawne, które przede wszystkim legalizowały działania władz pubicznych w celu 

ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii poprzez kontrolowanie przemieszczania się 

obywateli. W związku ze zwiększającą się liczbą zarażonych oraz ofiar wirusa europejskie 

rządy wprowadzały m.in. aplikacje mobilne służące do ustalania kontaktów zakaźnych i 

ostrzegania, które poprzez zainstalowanie na telefonie umożliwiały jednocześnie 

monitorowanie zagrożeń zarażenia się wirusem lub obserwowanie osób objętych 

kwarantanną412. Skuteczność tych rozwiązań wymagała zapewnienia przez Komisję 

Europejską tzw. Bramy Federacyjnej, która służy do przetwarzania zbioru danych osobowych 

pomiędzy serwerami wewnętrznymi państw członkowskich Unii w celu zapewnienia 

interoperacyjności krajowych aplikacji mobilnych służących do ustalania kontaktów zakaźnych 

i ostrzegania, wprowadzanych przez państwa członkowskie UE413.  

Komisja Europejska w swoich wytycznych wskazywała, że wszelkie krajowe 

rozwiązania mające na celu wprowadzenie do stosowania tego rodzaju aplikacji powinny 

przewidywać konkretne i odpowiednie środki ochrony praw i wolności osób, których dane 

dotyczą414. Podkreślono też, że zasadniczo im większy wpływ danego środka na swobody osób 

fizycznych, tym silniejsze zabezpieczenia należy przewidzieć w odpowiednich przepisach. 

Zgodnie z wytycznymi przepisy UE i państw członkowskich istniejące przed wybuchem 

pandemii COVID-19, a także przepisy przyjmowane w wielu państwach członkowskich w celu 

zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii mogą co do zasady być wykorzystywane jako 

                                                           
412 Np. Aplikacja STOP COVID ProteGo Safe. https://www.gov.pl/web/protegosafe/jak-to-dziala lub 

Kwarantanna https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/aplikacja-kwarantanna-domowa [dostęp: 

16.04.2021]. 
413 Newsletter Komisji Europejskiej, Reakcja KE na nawrót koronawirusa, 28 października 2020 r., 

https://ec.europa.eu/poland/news/201028_covid_recurrence_pl [dostęp: 16.04.2021]. 
414 Komisja Europejska, Interoperability guidelines for approved contact tracing mobile applications in the EU, 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf. [dostęp: 

16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
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podstawa prawna przetwarzania danych osób fizycznych, jeżeli przewidują środki 

umożliwiające monitorowanie epidemii. Jednak należy mieć na uwadze, że z powodu wielu 

czynników (czas, potrzeba natychmiastowych działań, wyzwania technologiczne) państwa 

członkowskie mogły napotykać problemy z dostosowaniem się do tych zaleceń.  

Wskazywano również na wady wprowadzanych narzędzi, jakie stanowią aplikacje 

służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania. A. Jelinek, przewodnicząca EROD, 

podkreślała, że tego rodzaju aplikacje, nie niosąc bezpośrednio usług medycznych, mogą być 

ważnymi narzędziami, jednak mają swoje ograniczenia. Mogą one jedynie uzupełniać 

skuteczność środków ochrony zdrowia publicznego i zaangażowanie pracowników służby 

zdrowia, które jest niezbędne do walki z COVID-19. Jednak obywatele nie powinni być 

zmuszeni do wyboru między skuteczną reakcją na kryzys a ochroną praw podstawowych415. 

Cyfrowe rozwiązania stosowane w walce z COVID-19 zostały poddane ocenie pod 

kątem zgodności z zasadami ochrony danych. Ocenę tę przedstawiła Rada Europy w raporcie 

Rozwiązania cyfrowe w walce z COVID-19416. Wskazuje się w nim szereg niedociągnięć w 

ochronie prywatności i danych osobowych zarówno w niektórych środkach prawnych, jak i 

technicznych, które zostały przyjęte przez rządy państw-stron Konwencji nr 108. Z 

przeprowadzonej analizy aplikacji do cyfrowego śledzenia kontaktów i narzędzi do 

monitorowania wynika, że kraje indywidualnie wdrażały bardzo rozbieżne systemy, 

ograniczając tym samym skuteczność podejmowanych działań. Istotnym zjawiskiem, jakie 

zidentyfikowano w niektórych krajach, jest określenie zakresu i zmiana celu przetwarzania 

danych, gdzie granice między służbą zdrowia i opieką medyczną a celami egzekwowania prawa 

przez policję ulegały czasami zatarciu. W raporcie wskazano również na zagrożenia dla 

ochrony danych związane z bezpieczeństwem, przechowywaniem i udostępnianiem danych, co 

doprowadziło do wycofania niektórych środków w niektórych krajach. Jak wynika z danych 

przedstawionych w raporcie, spośród 55 stron Konwencji 108 aż 26 jurysdykcji wybrało 

zdecentralizowane podejście do aplikacji bliskości i śledzenia kontaktów, podczas gdy 14 

wprowadziło podejście scentralizowane. Pięć krajów zdecydowało się w ogóle nie używać 

aplikacji. Raport zawiera też wyniki ankiety przeprowadzonej wśród państw-stron Konwencji 

108 w sprawie wykorzystania rozwiązań cyfrowych do kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. 

Spośród 47 państw biorących udział w badaniu 36 potwierdziło korzystanie z aplikacji do 

                                                           
415 Oświadczenie prasowe z 23. posiedzenia plenarnego EROD (tłumaczenie nieoficjalne), 

https://uodo.gov.pl/pl/file/2849 [dostęp: 16.04.2021]. 
416 “Digital Solutions to fight COVID-19. Data Protection Report” Rada Europy, październik 2020 r., 

https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c [dostęp: 16.04.2021]. 

https://uodo.gov.pl/pl/file/2849
https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c
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śledzenia kontaktów lub alertów zbliżeniowych (77%), 20 – do autodiagnozy (43%), 11 – do 

egzekwowania kwarantanny (23%), a 8 – do mapowania wzorców podróży (17%). Tylko dwa 

kraje używały aplikacji do kontroli tłumu, a kolejne dwa do paszportów „odporności”. Autorzy 

raportu zwrócili także uwagę, że 20 krajów biorących udział w badaniu opublikowało kody 

źródłowe aplikacji, co może się przyczynić do budowania zaufania użytkowników i 

zwiększenia skuteczności aplikacji. Aby jeszcze bardziej wzmocnić to zaufanie, raport zaleca 

zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa w opracowywanie 

rozwiązań cyfrowych i środków przejrzystości. 

 

6.3.2. Ryzyko ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych 

Ryzyko wynikające z wykorzystywania innowacyjnych technologii w odpowiedzi na 

wyzwania wywołane przez COVID-19 wpłynęło również na zaniepokojenie możliwymi 

nadużyciami takich praktyk. Posłowie Parlamentu Europejskiego, często wykorzystując ten 

skomplikowany problem medialnie do swojej działalności publicznej, kierowali swoje 

wątpliwości w tym zakresie m.in. do głównego organu ds. ochrony danych w UE, czyli EROD. 

Otrzymała ona pisma posłów do Parlamentu Europejskiego, L. Ďuriš Nicholsonová i E. Jurzycy 

oraz S. In ‘t Veld, w których poruszono szereg kwestii dotyczących ochrony danych i 

stosowania najnowszych technologii opracowywanych w celu zwalczania rozprzestrzeniania 

się COVID-19. Rodzi się więc pytanie o zakres użycia przepisów dotyczących ochrony danych 

do stosowanych operacji przetwarzania danych, takich jak dane o lokalizacji, czy innych 

narzędzi do śledzenia kontaktów zakaźnych, a także przetwarzania danych dotyczących 

zdrowia do celów badań naukowych niezbędnych do walki z pandemią. Pojawiały się też 

wątpliwości co do stosowania wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych w odniesieniu do systemów śledzenia kontaktów czy innych środków 

przewidzianych w państwach członkowskich w związku z kryzysem COVID-19 (podobne 

narzędzia techniczne stosowane do egzekwowania dystansu społecznego tam, gdzie ten wymóg 

jest spełniony).  

W odpowiedzi na te kwestie wskazywano, że w przepisach RODO nie przewiduje się 

klauzuli zawieszenia zasad ochrony danych i praw osób fizycznych w sytuacjach 

nadzwyczajnych. Przepisy wyraźnie podkreślają znaczenie przetwarzania danych osobowych 

do celów humanitarnych, w tym w przypadku epidemii, w ramach uwarunkowań prawnych, 

takich jak konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 
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osoby fizycznej, lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym417. Organizacje 

społeczne zajmujące się ochroną praw człowieka identyfikowały zagrożenia związane z 

inwigilacją obywateli przez rządy zmagające się z pandemią i podejmowały dyskusję na ten 

temat już w początkowej fazie pandemii koronawirusa418. Niepokój budziły przede wszystkim 

niektóre działania podejmowane w celu ochrony zdrowia publicznego, mogące prowadzić do 

wprowadzenia przez podmioty państwowe i prywatne środków nieproporcjonalnych i 

nadprogramowo wykorzystujących przetwarzanie danych, zwłaszcza nadużywanie zbierania 

danych wrażliwych. Zawracano uwagę, że nadużywanie danych osobowych w wyjątkowych 

okolicznościach może mieć znaczący wpływ na wolność słowa, prywatność i inne prawa 

człowieka zarówno dziś, jak i w przyszłości.  

Do tych głosów przyłączył się w Polsce również Rzecznik Praw Obywatelskich, który 

wśród nowych zagrożeń dla praw i wolności obywateli wymieniał nadużycia władz związane 

z przypadkami nieprawidłowego kierowania osób odbywających kwarantannę, wprowadzenia 

niewspółmiernie wysokich kar finansowych za niestosowanie się do wymogu noszenia 

maseczek ochronnych, bezzasadnego przedłużania kwarantanny po powrocie z zagranicy czy 

też nierównego traktowania przedsiębiorców ponoszących negatywne skutki wprowadzanych 

obostrzeń w funkcjonowaniu gospodarki419. Występujący w roli krajowego organu 

nadzorczego ds. ochrony danych osobowych Prezes UODO już w marcu 2020 r. wyraził 

stanowisko, w którym wskazywał, że kwestie związane z przetwarzaniem danych dotyczących 

zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

regulowane są w przepisach szczególnych, zaś przepisy o ochronie danych osobowych nie 

mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z 

koronawirusem420.  

Z perspektywy unijnych i krajowych organów ochrony danych kluczowym elementem, 

które powinny zawierać narzędzia przeciw rozprzestrzenianiu się epidemii było zapewnienie 

odpowiednich ram prawnych. Jeżeli na szczeblu krajowym zostaną opracowane inne narzędzia 

do tych różnych celów egzekwowania prawa, należy je uregulować zgodnie z regulacjami 

prawnymi dotyczącymi ochrony danych w oparciu o dogłębną analizę prawną i techniczną. W 

                                                           
417 EDPB Response to Mrs Ďuriš Nicholsonová’s letter on follow up questions in the fight against the COVID-19 

pandemics (17/07/2020), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_letter_out2020-0089-

responsemepdurissecondcovidletter.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
418 EDRi calls for fundamental rights-based responses to COVID-19, https://edri.org/our-work/covid19-edri-

coronavirus-fundamentalrights/ [dostęp: 16.04.2021]. 
419 E. Siedlecka, Zawieszona demokracja. Rozmowa z Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich, 

„Polityka” 2020, nr 37(3278). 
420 Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa, 12 marca 2020 r., https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mrs-duris-nicholsonovas-letter-follow-questions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-response-mrs-duris-nicholsonovas-letter-follow-questions_en
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istocie w 2020 r. pojawiło się szereg praktyk, które stosowali np. pracodawcy, żeby 

zabezpieczyć swoje firmy przed rozprzestrzenianiem się wirusa, m.in. wprowadzając 

obowiązkowe pomiary temperatury, wypełnianie ankiet zawierających wiele informacji o 

charakterze osobistym i szczególnie wrażliwym czy w końcu poddawanie pracowników 

obowiązkowym testom pod kątem COVID. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisami prawa 

pracy obowiązującymi przykładowo w Polsce, pracodawcy mogą co do zasady przetwarzać 

dane osobowe dotyczące pracowników tylko w zakresie określonym przepisami, powyższe 

praktyki powodowały wątpliwości co do ich legalności. Podobne działania prowadziły również 

firmy, które świadczenie usług klientom warunkowały od złożenia ankiet dotyczących stanu 

zdrowia. Wydaje się, że pojawienie się dodatkowych zagrożeń dla stanu zdrowia obniżyło 

wśród ludzi wrażliwość na odpowiednią ochronę ich danych osobowych, gdyż z danych 

statystycznych podawanych przez UODO nie wynika, aby wyżej opisane przypadki wpłynęły 

na rosnącą liczbę skarg składanych do Urzędu. Jednak z drugiej strony należy podkreślić, że 

większa ilość danych wrażliwych zbieranych przez podmioty w związku z pandemią powoduje 

potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia gromadzonych danych przed różnego rodzaju atakami 

hackerskimi i innymi cyberprzestępstwami, gdyż liczba zgłoszeń naruszeń kierowanych do 

UODO wskazuje, że firmy, zwłaszcza sektora prywatnego, mają dużo problemów z 

niewłaściwą ochroną przetwarzanych przez siebie danych (około 6 tysięcy naruszeń danych 

osobowych rocznie jest zgłaszanych do UODO).  

Wobec powyższego wydaje się, że nie można mówić o wyłączeniu stosowania 

przepisów o ochronie danych w związku z pandemią czy też podważaniu zasadności ich 

obowiązywania w związku z zaistniałym kryzysem. Wyzwania, jakie pojawiły się w okresie 

pandemii, dotyczyły wielu aspektów prywatności. Począwszy od prowadzenia zdalnego 

nauczania, przez pracę zdalną, po inne przypadki przetwarzania szczególnych kategorii danych 

(zwłaszcza dotyczących zdrowia czy religii), zgodnie z RODO może ono być dokonywane, gdy 

jest niezbędne ze względu na ochronę przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi. Z tego też względu prawodawcy powinni być szczególnie ostrożni, podejmując 

decyzję, aby przepisami szczególnymi przyjmowanymi w związku ze zwalczaniem pandemii 

wyłączać lub ograniczać stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Przykładem 

może być rozpatrywana przez EROD sprawa krajowych przepisów, jakie wprowadzono na 

Węgrzech, co stało się przedmiotem zaniepokojenia ze strony organizacji pozarządowych421. 

                                                           
421 Węgierski Dekret rządowy w sprawie odstępstw od niektórych przepisów dotyczących ochrony danych i 

wniosków o dane w sytuacji nadzwyczajnej, 79/2020. (V. 4.)  
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Civil Liberties Union for Europe, Access Now i Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) 

zakwestionowały zgodność dekretu rządu węgierskiego 179/2020 z dnia 4 maja 2020 r. z 

RODO w kontekście praw osób, których dane dotyczą, w związku ze stanem wyjątkowym w 

państwach członkowskich.422 

W przypadku stanu wyjątkowego w państwach członkowskich przepisy RODO 

przewidują klauzule umożliwiające krajowym ustawodawcom ograniczenie za pomocą środka 

ustawodawczego zakresu obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających oraz 

praw osób, których dane dotyczą, gdy takie ograniczenie jest zgodne z istotą podstawowych 

praw i wolności, a także jest konieczne jako proporcjonalny środek w społeczeństwie 

demokratycznym służący ochronie ważnych celów leżących w ogólnym interesie publicznym 

Unii lub państwa członkowskiego, takich jak w szczególności zdrowie publiczne. Natomiast 

według EROD wszelkie ograniczenia, które nie są określone w sposób szczegółowy i 

indywidualny, głęboko ingerujące w prywatność, nie są uzasadnione, gdyż wszelkie 

potencjalne ograniczenia należy traktować w sposób wyjątkowy, zaś samo zjawisko pandemii 

lub jakiejkolwiek innej sytuacji nadzwyczajnej nie jest wystarczającym powodem, aby 

przewidzieć jakiekolwiek ograniczenie praw osób, których dane dotyczą. Jak podkreśla EROD, 

stan wyjątkowy wprowadzany w państwach członkowskich z powodu pandemii jest warunkiem 

prawnym, który może uzasadniać ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, pod 

warunkiem, że ograniczenia te mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim jest to 

absolutnie konieczne i proporcjonalne w celu ochrony zdrowia publicznego423.  

Organy stojące na straży stosowania RODO przekonują, że przepisy dotyczące ochrony 

danych uwzględniają już operacje przetwarzania danych niezbędne do walki z pandemią, 

dlatego nie zachodzi sytuacja, w której należałoby uchylić obowiązujące przepisy. Mogą one 

wręcz przyczynić się do poszanowania nadrzędnych wartości demokracji, praworządności i 

praw podstawowych, na których opiera się Unia. Jak podkreśliła A. Jellinek, przewodnicząca 

EROD: „RODO ma być elastyczne. Dzięki temu może umożliwić skuteczną reakcję 

wspierającą walkę z pandemią, chroniąc jednocześnie podstawowe prawa i wolności 

człowieka. Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w kontekście COVID-19, 

ochrona danych jest niezbędna do budowy zaufania, stworzenia warunków społecznej 

                                                           
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000179.KOR&timeshift=20200519&txtreferer=00000001.txt [dostęp: 

16.04.2021]. 
422 Zwrot „stan wyjątkowy” na potrzeby rozprawy jest używany w rozumieniu sytuacji nadzywczajnej o 

charakterze przejściowym, związanej z pandemią. 
423 Oświadczenie, EROD odpowiada organizacjom pozarządowym w sprawie dekretów rządu węgierskiego oraz 

wydaje oświadczenie w sprawie art. 23 RODO, https://uodo.gov.pl/pl/file/2924 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000179.KOR&timeshift=20200519&txtreferer=00000001.txt
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akceptacji każdego możliwego rozwiązania, a tym samym zagwarantowania skuteczności tych 

środków”424. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 możliwości prowadzenia działań 

wykorzystujących procesy przetwarzania danych osobowych przez władze państwowe czy 

naukowców i ekspertów ds. zdrowia publicznego nie były wystarczająco jasne, na co wskazuje 

potrzeba wydania przez EROD szeregu stanowisk wyjaśniających te kwestie. Trwające 

intensywne prace badawcze w walce z pandemią rodzą liczne pytania prawne dotyczące 

wykorzystania danych o stanie zdrowia do takich celów badawczych. Wytyczne wydane przez 

EROD sygnalizowały najważniejsze kwestie, na jakie trzeba zwrócić uwagę przy 

przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia, takie jak zapewnienie właściwej podstawy 

prawnej, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń oraz wykonywanie praw osoby, której dane 

dotyczą425.  

W związku ze stopniowym otwieraniem gospodarek na całym świecie wprowadzano 

dodatkowe systemy pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, 

wykorzystując np. techniki obrazowania termicznego. Zastosowanie tej technologii pozwalało 

na wykrycie potencjalnych przypadków COVID-19 i wytypowanie, a następnie odseparowanie 

osób przebywających w miejscach publicznych, podejrzanych o przenoszenie wirusa. Eksperci 

wskazują jednak, że technologia nie może bezpośrednio zidentyfikować COVID-19, pozwala 

jedynie wykrywać podwyższoną temperaturę, która może być spowodowana gorączką – 

jednym z najczęstszych objawów choroby. Stanowi to poważne zagrożenie prawidłowości 

dokonywanych pomiarów i decyzji podejmowanych w oparciu o nie, np. pojawia się ryzyko 

związane z kwarantanną. Natomiast podwyższona temperatura może wskazywać na gorączkę 

wynikającą z choroby innej niż COVID-19 lub z przyczyn innych niż wirusowe, takich jak 

ciąża, menopauza lub zapalenie. 

Wobec planów stosowania różnych rodzajów form kontroli przestrzeni publicznej w 

oparciu o pomiary temperatury ciała organy ochrony danych zajęły różnego rodzaju 

stanowiska. Francuski CNIL wydał zakaz skanowania termicznego kamerami, co było 

uzasadnione m.in. potwierdzonymi danymi dotyczącymi bezobjawowych przypadków chorych 

na COVID. Z kolei w Hiszpanii organ ochrony danych określił warunki dokonywania 

pomiarów oraz podkreślił konieczność zapewnienia osobom poddanym badaniu możliwości 

                                                           
424 Komunikat prasowy, 24. posiedzenie EROD, 24 kwietnia 2020 r., 

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-fourth-plenary-session-edpb-doubles-down-covid-19-guidance-

newly-adopted_en [dostęp: 16.04.2021]. 
425 Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the 

context of the COVID-19 outbreak, 21 kwietnia 2020 r., 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_

en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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sprzeciwienia się decyzji. Włoski organ ochrony danych zajął pozycję, że pomiar temperatury 

ciała odbywa się na różnych zasadach, zależnie od tego, czy dotyczy np. pracowników, 

klientów, czy gości. W podobny sposób większość organów ochrony danych, które wydały 

wytyczne w tej sprawie, potwierdziło, że skanowanie termiczne i wykorzystywanie danych 

dotyczących pomiaru temperatury są środkami szczególnie ingerującymi w prywatność osoby. 

Ale ich reakcje są różne – od wyraźnego zakazu używania kamer termicznych do segregowania 

osób, przez zezwalanie na skanowanie termiczne w dość ograniczony sposób, do ewentualnego 

zezwalania na dopuszczenie takich środków. W tej sytuacji administratorzy danych oczekiwali 

na jednolite wytyczne ze strony europejskich organów ochrony danych dotyczące korzystania 

z kamer termicznych lub ogólnie z pomiarów temperatury, które ujednoliciłyby podejście do 

stosowania tych narzędzi426. Biorąc jednak pod uwagę różnorodność stanowisk europejskich 

organów ochrony danych, zaakceptowanie przez EDPB zharmonizowanych wytycznych w tym 

przypadku może nie być możliwe. Pokazuje to kolejny aspekt związany z przyjętym 

podejściem do przestrzegania kwestii ochrony danych przy stosowaniu narzędzi do zwalczania 

epidemii, a mianowicie różnorodność podejść poszczególnych krajów. Z uwagi na 

obowiązujący w UE system prawa konieczne jest wyważenie relacji między gwarancją praw 

podstawowych a zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego poddane realnemu testowi co do 

wpływu na dalszy rozwój unijnych standardów praw człowieka.  

W tej sytuacji istotne znaczenie ma przyjęcie przez ONZ i inne organizacje 

międzynarodowe wspólnego oświadczenia dotyczącego wspierania wykorzystywania danych i 

technologii w odpowiedzi na COVID-19 w sposób, który szanuje prawo do prywatności i inne 

prawa człowieka oraz promuje rozwój gospodarczy i społeczny. Biorąc pod uwagę, że w 

ramach ONZ ochrona danych osobowych nie jest uznawana za prawo podstawowe, 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ma znaczący status jako podstawowy instrument 

międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i miała wpływ na rozwój innych aktów 

prawnych w Europie. Różnego rodzaju rezolucje przyjmowane przez ONZ w sprawie ochrony 

prywatności były potwierdzeniem kierunków rozwoju unijnych regulacji dotyczących tego 

obszaru. Dlatego duże znaczenie ma fakt, że ONZ w wydanym oświadczeniu przestrzega, aby 

nadzwyczajne środki wprowadzane w celu zwalczenia pandemii, takie jak cyfrowe ustalanie 

kontaktów zakaźnych, nie okazały się utrwaloną praktyką również po ustaniu pandemii. A jak 

zwraca się uwagę w oświadczeniu, „zbieranie i przetwarzanie danych, w tym cyfrowe ustalanie 

                                                           
426 G. Zanfir-Fortuna, Thermal Imaging as Pandemic Exit Strategy: Limitations, Use Cases and Privacy 

Implications, Future of Privacy Forum, 3 czerwca 2020 r., https://fpf.org/2020/06/03/thermal-imaging-as-

pandemic-exit-strategy-limitations-use-cases-and-privacy-implications/. 

https://fpf.org/author/gzanfir-fortuna/
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kontaktów zakaźnych i ogólny nadzór stanu zdrowia, może obejmować gromadzenie 

ogromnych ilości wrażliwych danych osobowych i innych niż dane osobowe, co w efekcie 

może mieć znaczące skutki poza początkową fazą reagowania kryzysowego, w tym jeśli takie 

środki są stosowane do celów niezwiązanych bezpośrednio lub konkretnie z reakcją na COVID-

19, co może prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka”427. 

W raporcie dotyczącym praw człowieka i COVID-19, Sekretarz Generalny ONZ 

podkreślił, że „prawa człowieka mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu reakcji na 

pandemię, zarówno w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego, jak i szerszego wpływu na 

życie i źródła utrzymania ludzi. Prawa człowieka stawiają ludzi w centrum uwagi. Odpowiedzi, 

które są ukształtowane i szanują prawa człowieka, skutkują lepszymi wynikami w walce z 

pandemią, zapewnieniu opieki zdrowotnej dla wszystkich i zachowaniu godności ludzkiej”428. 

W obliczu globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID i jej szczególnie 

groźnymi konsekwencjami dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego wydaje się 

warte podkreślenia, że polityczni decydenci niezależnie od tego, czy dotyczy to szczebla 

krajowego, unijnego czy globalnego, uznają, iż przetwarzanie danych w kontekście pandemii 

COVID-19 powinno być zakorzenione w prawach człowieka i wdrażane z należytym 

uwzględnieniem obowiązujących ram prawnych w tym zakresie. 

  

                                                           
427 Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response, 19 listopada 2020 r., 

https://www.who.int/news/item/19-11-2020-joint-statement-on-data-protection-and-privacy-in-the-covid-19-

response [dostęp: 16.04.2021]. 
428 Publikacja ONZ, COVID-19 and Human Rights. We are all in this together, kwiecień 2020 r, 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19-and-Human-Rights.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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Rozdział 7 

Postrzeganie efektów reformy ochrony danych osobowych oraz dalsze kierunki polityki 

w tym obszarze 

 

7.1. Wdrożenie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych  

Ostatni rozdział pracy stanowi swoiste podsumowanie działań podjętych przez 

instytucje UE w związku z reformą systemu ochrony danych osobowych. Podsumowaniu temu 

będą towarzyszyć pierwsze analizy oceny skutków wprowadzonych rozwiązań regulacyjnych 

w tym obszarze. Ich przedmiotem będą takie kwestie, jak skuteczność, efektywność i 

konieczność przeprowadzonej modernizacji prawa ochrony danych osobowych w UE. 

Refleksje te przeprowadzone zostaną w oparciu o faktyczne skutki, jakie nowe przepisy 

wywołały w obszarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Analiza jest możliwa po 

zbadaniu, czy mechanizmy przyjęte w prawie Unii zapewniają skuteczny system ochrony i 

gwarancji obywateli UE w zakresie ochrony ich danych osobowych. Jednym z przyjętych 

rozwiązań zapewniających lepszą ochronę danych osobowych w UE była harmonizacja 

przepisów w całej Unii i tym samym zlikwidowanie przeszkód w postaci rozdrobnienia 

przepisów i zróżnicowania zasad. W tej części pracy podjęta zostanie refleksja dotycząca 

ujednolicenia norm prawnych na poziomie UE w odniesieniu do interesów politycznych 

poszczególnych państw członkowskich.  

W pierwszym okresie od rozpoczęcia stosowania RODO (tj. od 25 maja 2018 r.) 

powstało wiele publicznie dostępnych ocen i raportów opracowanych m.in. przez unijne 

instytucje. Zawierają one pierwsze oceny pozwalające na sformułowanie wniosków 

dotyczących skuteczności wdrożenia i osiągnięcia celów reformy. Oceny funkcjonowania 

RODO 2 lata od rozpoczęcia stosowania wiążą się też z zarysowaniem kolejnych kierunków 

polityki UE oraz wyzwań dla europejskiego prawodawcy związanych z ochroną danych. Unia 

buduje swoją pozycję na wartościach realizowanych w postaci systemu praw podstawowych. 

Wysokie standardy przestrzegania praw człowieka i gwarancje skutecznego ich egzekwowania 

przez obywateli UE są wyznacznikiem pozycji tego obszaru życia na tle globalnych interesów 

politycznych. W publicznej debacie można zaobserwować swoiste zestawienie rozwoju 

gospodarczego Chin, przywództwa politycznego USA z unijnym systemem prawa 

gwarantującym obywatelom wolności i prawa429. Wydaje się więc, że unijny system ochrony 

praw podstawowych, do których zalicza się prawo do ochrony danych osobowych, analogicznie 

                                                           
429 K. Jasiecki, Systemowe uwarunkowania reprezentacji interesów w Unii Europejskiej [w:] Aktorzy i interesy w 

politykach publicznych Unii Europejskiej, red. U. Kurczewska, Wyd. SGH, Warszawa 2018, s. 22–23. 
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do wartości ustrojowych może stanowić remedium w obliczu kryzysu, jaki dotyka od kilku lat 

UE430. Jednocześnie podmioty oferujące swoje usługi i prowadzące działalność gospodarczą, 

niezależnie od działań podejmowanych przez władze polityczne, są świadome wpływu 

unijnych regulacji na ich działalność. Jak piszą Bo Zhao, Weiquan Chen, „wygląda na to, że 

duża liczba administratorów i podmiotów przetwarzających dane w Chinach będzie objęta 

zakresem RODO, gdy będą przetwarzać dane osobowe mieszkańców UE. Ich działalność 

biznesowa będzie miała bezpośredni wpływ i może w dużym stopniu ryzykować potencjalne 

naruszenie prawa w przypadku, gdyby z różnych powodów nie przestrzegali wymogów RODO 

dotyczących ochrony danych”431. Podkreśla się też rolę unijnych decydentów w realizacji 

polityki prokonsumenckiej: „w europejskim prawie ochrony danych to UE stała się liderem 

konsumentów, wspierając ich prawa, nawet jeśli oznacza to konfrontację z dużymi firmami 

technologicznymi z Doliny Krzemowej”432. 

Szereg działań o charakterze zarówno politycznym, jak i proceduralnym, będących 

przedmiotem niniejszej pracy, podjętych przez instytucje UE w ramach reformowania systemu 

ochrony danych, złożyło się na realizację określonych celów politycznych, takich jak 

ujednolicenie przepisów, wzmocnienie praw osób, zapewnienie równych zasad firmom 

oferującym swoje usługi na rynku europejskim i wzmocnienie konkurencyjności w ramach 

jednolitego rynku przez wspieranie rozwoju gospodarki opartej na danych. Powyższy proces 

miał w efekcie doprowadzić do rozwiązania zidentyfikowanych na przestrzeni lat problemów 

z właściwą realizacją przepisów o ochronie danych, a co za tym idzie – jest próbą przeniesienia 

regulacji prawnych na poziom wyznaczony nieustającym i szybkim rozwojem technologii oraz 

opartych na niej procesów gospodarczych. 

Negocjacje poprzedzające przyjęcie RODO, w trakcie którego ścierały się interesy 

reprezentowane przez unijnych decydentów, przedstawicieli rządów krajowych, organizacji 

biznesowych i społeczeństwa obywatelskiego, stanowiły długi i skomplikowany proces. 

Wielonarodowy i złożony wymiar prac legislacyjnych podlegający ciągłym wpływom 

zaowocował przyjęciem regulacji prawnej mającej charakter kompromisowy i odbiegający od 

projektowanych rozwiązań zaproponowanych przez inicjującą reformę Komisję Europejską. 

Uwzględniając wszystkie poczynione wyżej uwagi, przedmiotem niniejszego rozdziału będzie 

                                                           
430 K. Tomaszewski, Solidarność i subsydiarność – wartości ustrojowe UE. W poszukiwaniu remedium na 

współczesny kryzys procesu integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2020, nr 1(156), s. 171–184. 
431 Bo Zhao, Weiquan Chen, Data Protection as a Fundamental Right: The European GeneralData Protection 

Regulation and Its Exterritorial Application in China, „US-China Law Review” 2019, vol. 16, no. 3, s. 97–113. 
432 A. Bendiek, M. Römer, Externalizing Europe: the global effects of European data protection, grudzień 2018 

r., s. 34. 
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ocena tego, czy nowy system ochrony prawa podstawowego, jakim jest prawo do ochrony 

danych osobowych, spełnił swoje założenia w perspektywie prawie 3 lat praktyki RODO433. 

 

7.1.1. RODO jako wynik kompleksowych działań 

Istotnym elementem negocjacji przepisów RODO, mającym zasadniczy wpływ na 

ostateczną ich treść, były intensywne działania i inicjatywy lobbingowe. Opisany powyżej 

przebieg debaty nad projektem RODO pokazuje różnorodność ścierających się grup interesów 

ze strony przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, przy czym Parlament Europejski 

tradycyjnie stanowił miejsce, w którym spotyka się i ściera wiele poglądów i interesów 

reprezentowanych przez różne środowiska. Napięcia i wzajemne oddziaływanie między 

instytucjami decyzyjnymi UE – Komisją Europejską, Radą i Parlamentem – stanowiły swego 

rodzaju pole rozgrywek lobbingowych również ze względu na to, że instytucje te mają inny 

charakter i cele działania, kierując się zwykle odmiennymi interesami. Komisja kładzie większy 

nacisk na względy ekonomiczne i związane z bezpieczeństwem, podczas gdy Parlament 

Europejski – na ochronę podstawowych praw jednostki, a Rada z kolei stanowi forum, w 

ramach którego prezentowane są krajowe interesy poszczególnych członków oraz trudne do 

uzgodnienia zdania odrębne. W literaturze wskazuje się, że takie podejście może prowadzić do 

zaostrzenia rozbieżnych opinii oraz zróżnicowanego postrzegania koncepcji prywatności i 

potrzeby zapewnienia systemu gwarantującego ochronę tego prawa w poszczególnych 

państwach członkowskich UE. Ponadto eksperci doszukują się w tym wyjaśnienia przyczyn 

długotrwałych negocjacji, jakie towarzyszyły przyjęciu RODO, w tym zwłaszcza 

czasochłonnych procedur redagowania i przyjmowania poszczególnych przepisów i rozdziałów 

projektu, a także przyjętych praktyk wypracowania kompromisów, które ostatecznie są 

formułowane434. 

Tradycja postrzegania funkcji parlamentu jako forum otwartego na prezentowanie 

interesów różnych grup społecznych w przypadku prac nad projektem RODO nabrała 

szczególnego znaczenia z uwagi na wielowątkowy charakter toczonej w tym okresie debaty. W 

trakcie prac legislacyjnych na projektem RODO Parlament Europejski był miejscem spotkań z 

interesariuszami będącymi przedstawicielami zarówno biznesu, jak i organizacji 

obywatelskich. Było to o tyle istotne, że konieczność dostosowania przepisów o ochronie 

danych do rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymagała dialogu i 

                                                           
433 Zakres czasowy wyznacza moment końca prac nad rozprawą przypadający na początek 2021 r. 
434 M. Burri, R. Schär, The Reform of the EU Data Protection Framework: Outlining Key Changes and Assessing 

Their Fitness for a Data-Driven Economy, „Journal of Information Policy” 2016, vol. 6, s. 479–511. 
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zaangażowania w prace nad nowymi zasadami podmiotów odpowiedzialnych za rozwój 

społeczeństwa informacyjnego435. W trakcie prac przy tworzeniu europejskich aktów prawnych 

regulujących kwestie związane ze stosowaniem nowych technologii powinno się uwzględniać 

potencjalne konsekwencje mogące wpływać np. na gwarancje jednostki w zakresie ochrony 

danych osobowych. RODO było postrzegane jako wyznacznik kierunku dla kolejnych regulacji 

prawnych w obszarze technologii, jako swoista kotwica gwarantująca przestrzeganie prawa do 

ochrony danych osobowych w rozwijającej się legislacji tworzonej w ramach instrumentów 

Jednolitego Rynku Cyfrowego. Udział w dyskusjach organizowanych m.in. właśnie w 

Parlamencie Europejskim pozwalał dostrzec problem „odrębności światów” interesariuszy z 

różnych obszarów gospodarki i życia społecznego, umożliwiając wypracowanie 

kompromisowych rozwiązań. Instytucje, organizacje czy firmy rzadko dostrzegają kwestie 

ochrony danych osobowych, dlatego też rolą prawodawcy jest zwracanie uwagi na obowiązki 

w tym zakresie. Jak widać z dyskusji wokół nowych zastosowań technologii, np. inteligentnych 

domów i miast, innowacje uznają dostęp do danych osobowych za całkowicie naturalny, 

niestwarzający zagrożeń dla mieszkańców. Firmy czy legislatorzy zajmujący się biznesem 

traktują ochronę danych osobowych jako temat marginalny. Dlatego też należy podkreślać 

wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na różne sektory gospodarki i ich horyzontalne 

znaczenie436. Dla oceny stanu po przyjęciu reformy istotna jest więc rola interesariuszy 

biorących udział w procesie tworzenia unijnych przepisów o ochronie danych.  

Niezależnie od postawy Komisji Europejskiej, która w trakcie prac nad RODO 

podkreślała, że pełni rolę strażnika traktatów i gwaranta zapisanych w nich praw 

podstawowych, to Parlament Europejski prezentował otwartość na różne grupy interesów. Stąd 

też ostateczny kształt przepisów o ochronie danych należy postrzegać jako wynik wpływu i 

kompleksowych działań zarówno tych podmiotów, które postrzegały przepisy RODO jako 

furtkę dla dalszego rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych wykorzystujących metody 

przetwarzania danych osobowych, jak i środowisk deklarujących potrzebę zapewnienia 

właściwych gwarancji i praw ochrony danych osobom fizycznym. Komisja Europejska, 

przedstawiając projekt przepisów, otworzyła dyskusję dotyczącą umożliwienia rozwoju rynku 

                                                           
435 Wartościowych przemyśleń i poglądów dostarczyła w trakcie prac nad RODO dyskusja toczona na konferencji 

zorganizowanej w 2015 r. przez GIODO Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski z 

udziałem przedstawicieli szerokiego kręgu interesariuszy reprezentujących zarówno administrację krajową, 

instytucje UE, krajowy i międzynarodowy biznes, jak i organizacje społeczne. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520220/8792 [dostęp: 16.04.2021]. 
436 Sprawozdanie z konferencji Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Wyzwania dla Polski, 

http://docplayer.pl/5458932-Nowe-ramy-ochrony-danych-osobowych-w-ue-wyzwania-dla-polski-raport-

pokonferencyjny.html [dostęp: 16.04.2021]. 

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520220/8792
http://docplayer.pl/5458932-Nowe-ramy-ochrony-danych-osobowych-w-ue-wyzwania-dla-polski-raport-pokonferencyjny.html
http://docplayer.pl/5458932-Nowe-ramy-ochrony-danych-osobowych-w-ue-wyzwania-dla-polski-raport-pokonferencyjny.html
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poprzez ujednolicenie i uproszczenie zasad przetwarzania danych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokich standardów praw obywateli do kontroli nad ich danymi. Parlament, 

chcąc wypełnić te niezwykle ambitne założenia konkretną treścią, w toku swoich prac 

prowadził konsultacje, które miały przynieść realne rozwiązania postawionych przez Komisję 

założeń. Wszystkie powyższe szeroko zakrojone działania lobbingowe czy konsultacyjne 

znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie regulacji prawnej. 

 

7.1.2. Pierwsze oceny funkcjonowania nowych zasad ochrony danych UE 

Ogólna ocena RODO pozwala na stwierdzenie, że zreformowany system ochrony 

danych stanowi solidny zestaw przepisów umożliwiający zapewnienie ochrony praw człowieka 

zarówno w normalnej codzienności, jak i podczas kryzysów, takich jak np. pandemia 

koronawirusa. „RODO odgrywa znaczącą rolę w dalszym procesie wzmacniania praw 

obywateli w UE, stanowiąc jednocześnie punkt odniesienia dla porządków prawnych na całym 

świecie, dzięki czemu UE stanie się światowym liderem w dziedzinie ochrony danych” – 

wskazuje raport organizacji AccessNow z 2020 r., zwracając jednocześnie uwagę na dalsze 

wyzwania związane z przypadkami nadużycia prawa np. w celu uciszenia dziennikarzy i 

organizacji pozarządowych, a także powolne tempo egzekwowania prawa zaostrzone brakiem 

współpracy między organami ochrony danych. Prowadzi to do osłabienia efektów reformy 

ochrony danych, zwłaszcza poprzez brak długoterminowych planów wprowadzania zmiany 

norm i praktyk sektora prywatnego w zakresie ochrony danych437. 

W lipcu 2019 r., rok po wejściu w życie RODO, w opinii Komisji Europejskiej reformę 

należało oceniać pozytywnie przede wszystkim ze względu na to, że coraz większa liczba 

obywateli UE była świadoma przepisów dotyczących ochrony danych i swoich praw, a 

przedsiębiorstwa dostosowywały swoje praktyki, zwiększając bezpieczeństwo swoich danych 

i przekształcając ochronę danych w przewagę konkurencyjną. Komisja Europejska 

poinformowała, że rozporządzenie nadało krajowym organom ochrony danych większe 

uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa. Stwierdziła, że w ciągu pierwszego roku 

krajowe organy ochrony danych skutecznie wykorzystywały te nowe uprawnienia w razie 

potrzeby i ściślej współpracowały w ramach mechanizmu współpracy. 

 

                                                           
437 Two Years Under The EU GDPR An Implementation Progress Report, AccessNow, maj 2020 r., 

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2020/05/Two-Years-Under-GDPR.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
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7.1.3. Wzrost znajomości systemu ochrony danych w UE 

EROD jako główny cel w chwili uchwalenia RODO postawiła sobie sprawne 

rozpoczęcie działań, które zostały jej powierzone przepisami. Grupa robocza art. 29, 

poprzedniczka EROD, już w trakcie trwających trialogów deklarowała gotowość do podjęcia 

nowej roli, jaką przewidziano w RODO. Główna nowość w odniesieniu do tego ciała, które 

zajmuje się koordynacją systemu ochrony danych w UE, polegała na przyznaniu EROD 

osobowości prawnej oraz mocy wydawania wiążących decyzji administracyjnych. W wymiarze 

gospodarczym oznacza to spójne stosowanie przepisów o ochronie danych w odniesieniu do 

podmiotów przetwarzających dane osobowe w Unii. Przedsiębiorcy, tak samo jak konsumenci, 

mogą więc w praktyce oczekiwać m.in. sprawniejszych procedur czy postępowań 

administracyjnych w sprawach o charakterze transgranicznym, spójnych wytycznych co do 

stosowania RODO czy też jednolitego podejścia w odniesieniu do stosowania instrumentów w 

postaci sankcji. Zgodnie z przedstawionym przez EROD bilansem osiągnięć pierwszego roku 

stosowania RODO, opartym na danych dotyczących spraw o charakterze transgranicznym, 

organy nadzorcze zaobserwowały wzrost liczby zapytań i skarg w porównaniu z rokiem 

poprzedzającym datę rozpoczęcia stosowania RODO, tj. w 2017 r.438 Stanowi to potwierdzenie 

rosnącego poziomu świadomości na temat praw w zakresie ochrony danych, co potwierdziły 

wyniki badania Eurobarometru439.  

Z pewnością prace nad przepisami i przyjęcie rozporządzenia o ochronie danych 

spowodowało wzrost świadomości w społeczeństwie na temat istnienia ram prawnych 

dotyczących ochrony danych, stanowiąc tym samym wartość dodaną toczących się przez kilka 

lat prac legislacyjnych. Według podawanych przez Google statystyk dotyczących trendów 

wyszukiwania, w Polsce w 2018 r. najczęściej wyszukiwanym pytaniem było: „Co to jest 

RODO?”440. W związku ze wzrostem wiedzy zarówno wśród obywateli, jak i firm czy instytucji 

publicznych reforma ochrony danych przyczyniła się do wzmocnienia prawa do ochrony 

danych jako prawa podstawowego. Zastąpienie dyrektywy rozporządzeniem przyniosło efekt 

w postaci zharmonizowania interpretacji zasad ochrony danych w całej Unii. Podkreślała to 

szczególnie EROD, wskazując, że cel, jaki od początku przyświecał reformie w odniesieniu do 

                                                           
438 Informacja EROD, 1 year GDPR – taking stock, 22.05.2019 r., https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-

gdpr-taking-stock_en [dostęp: 16.04.2021]. 
439 Badanie Eurobarometru, Special Eurobarometer 487a Survey requested by the European Commission, 

Directorate-General for Justice and Consumers and co-ordinated by the Directorate-General for Communication, 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/survey

ky/2222 [dostęp: 16.04.2021]. 
440 M. Grodecka, Według Google’a w 2018 roku Polacy kibicowali naszym, robili szparagi i odkryli, że koń ma 

jeden palec, https://spidersweb.pl/2018/12/trendy-google-2018-podsumowanie.html [dostęp: 16.04.2021]. 
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zlikwidowania obaw społecznych co do braku kontroli nad operacjami dotyczącymi danych 

osobowych, został osiągnięty poprzez wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą, oraz 

zwiększenie powszechnej świadomości co do sposobów egzekwowania przysługujących 

obywatelom praw w zakresie ochrony danych. Podkreślono też, że administratorzy danych i 

podmioty przetwarzające w UE, korzystający z ujednoliconego zestawu przepisów, odczuwają 

korzyści związane z likwidacją barier biurokratycznych. 

Kolejnym rezultatem były zwiększone uprawnienia naprawcze i nowe kompetencje w 

zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz możliwość nakładania znacznych kar 

pieniężnych, które wzmocniły pozycję organów nadzorczych w UE. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że organy skupione w EROD zauważyły, że mimo wzmocnienia przepisów oraz ich 

pozycji prawnej nadal nie dysponują wystarczającymi zasobami, zaś uwzględniając fakt, że 

skuteczne stosowanie uprawnień i zadań przypisanych przez RODO organom nadzorczym jest 

w dużej mierze zależne od dostępnych zasobów, rodzi to dalsze problemy. Z pewnością RODO 

wprowadziło szereg nowych narzędzi, które miały wzmocnić status i pozycję organów 

odpowiedzialnych za kwestie ochrony danych. Chodziło tu głównie o wsparcie instytucji 

organów na szczeblu krajowym, ale również usprawnienie współpracy między organami na 

szczeblu unijnym, żeby lepiej współpracowały dla spójnego stosowania przepisów w całej UE. 

Takie nowe rozwiązania zarówno instytucjonalne, jak i proceduralne, utworzenie nowego 

podmiotu, jakim jest EROD, wprowadzenie mechanizmu one-stop-shop stanowiły trzon nowej 

koncepcji silnego systemu instytucjonalnego. W praktyce pojawiło się wiele wyzwań, które 

organy muszą rozwiązywać na bieżąco.  

W związku z powyższymi trudnościami w 2020 r. została przedstawiona nowa strategia 

działania EROD. Dokument opiera się na czterech głównych filarach, które mają zapewnić 

lepszą efektywność systemu i wzmocnić działania organów, a przez to skuteczność nowego 

systemu441. Działania te mają się opierać również na współpracy z administratorami danych, 

która pozwala na lepszy wgląd w codzienne praktyki i problemy związane z przetwarzaniem 

danych, a co za tym idzie – wydawanie dalszych wytycznych442. Opracowywanie ogólnych 

wskazówek ma na celu promowanie wspólnej interpretacji europejskich przepisów prawa w 

zakresie ochrony danych w UE. Działania EROD polegające na wyjaśnianiu przepisów 

                                                           
441 Dokument EROD, Strategia EROD na lata 2021–2023, 15 grudnia 2020 r., 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_pl.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
442 Informacja UODO, Bilans pierwszego roku stosowania RODO, 27.05.2019, https://uodo.gov.pl/pl/138/1007 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_pl.pdf
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dotyczących ochrony danych zapewniają zainteresowanym stronom interpretację ich praw i 

obowiązków i przyczyniają się do wzrostu wiedzy na temat przepisów. 

 

7.1.3. Przeszkody w pełnej efektywności nowych procedur 

Niezależnie jednak od wzrostu świadomości istotną okoliczność stanowiła ocena 

samych organów nadzorczych w odniesieniu do problemów wynikających ze stosowania 

nowych procedur określonych w RODO, a mianowicie mechanizmu współpracy, i związanych 

z tym potrzeb. W wyniku wprowadzenia przez RODO nowych zasad dotyczących prowadzenia 

postępowań transgranicznych różnice w przepisach proceduralnych na poziomie krajowym, 

wyzwania w zakresie koordynacji i wymiany informacji z innymi organami nadzorczymi 

wymagały od organów większych nakładów czasu i zasobów ludzkich, generujących 

dodatkowe obciążenia. Pierwsze miesiące prac organów nadzorczych w sprawach 

transgranicznych wykazały wiele wyzwań związanych z nowymi procedurami współpracy. W 

ramach przeprowadzonej w 2020 r. ewaluacji stosowania rozporządzenia443 zostało 

przedstawione stanowisko EROD zawierające informacje uzyskane od organów nadzorczych z 

obszaru EOG. W tym dokumencie EROD pozytywnie oceniła pierwsze 20 miesięcy stosowania 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Takie stanowisko to rodzaj uspokojenia nastrojów 

i pojawiających się głosów o potencjalnej rewizji przepisów RODO. EROD jednoznacznie 

wskazała, że pierwszy okres stosowania nowych przepisów nie jest wystarczający do 

formułowania planów ich zmiany.  

Praktyka pierwszych miesięcy stosowania RODO pokazała również, że istnieją pewne 

problemy praktyczne i wyzwania wynikające np. z niejednolitości procedur krajowych, gdyż w 

ramach jednego systemu EU poszczególne państwa członkowskie różnią się zasadami w 

                                                           
443 Prawodawca europejski określił pierwszy termin dokonania przeglądu rozporządzenia w art. 97 RODO, którego 

treść brzmi następująco: „Sprawozdania Komisji 

1. Do dnia 25 maja 2020 r., a następie co cztery lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdania z oceny i przeglądu niniejszego rozporządzenia. Sprawozdania te są podawane do wiadomości 

publicznej. 

2. W ramach tych ocen Komisja analizuje i dokonuje przeglądu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności 

stosowania i funkcjonowania przepisów: 

a)  rozdziału V dotyczącego przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji przyjętych na mocy art. 45 ust. 3 niniejszego 

rozporządzenia oraz decyzji przyjętych na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE; 

b)  rozdziału VII dotyczącego współpracy i spójności. 

3. Na potrzeby ust. 1, Komisja może wystąpić do państw członkowskich i organów nadzorczych o udzielenie 

informacji. 

4. Dokonując ocen i przeglądów, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja uwzględnia stanowiska i ustalenia 

Parlamentu Europejskiego, Rady oraz innych stosownych podmiotów lub źródeł. 

5. W razie potrzeby Komisja przedkłada odpowiednie wnioski przewidujące zmianę niniejszego rozporządzenia, 

uwzględniając w szczególności rozwój technologii informacyjnych oraz postęp w społeczeństwie 

informacyjnym.” 
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zakresie istniejących na poziomie krajowych zasad prowadzenia postępowań 

administracyjnych. Jednak w perspektywie tych pierwszych doświadczeń podkreślić trzeba, że 

zidentyfikowane problemy wymagają dalszej współpracy między organami nadzorczymi i 

stosowania przepisów w praktyce, co w efekcie zaowocuje wspólną kulturą ochrony danych i 

spójną praktyką. Dużą rolę w przezwyciężeniu wskazanych powyżej wyzwań mogłaby odegrać 

Komisja Europejska, badając, czy porządki krajowe wpływają korzystnie na skuteczność 

procedur współpracy i potencjalnie stanowią dodatkowy obszar, który może wymagać 

ujednolicenia przepisów w celu zapewnienie efektywności systemu ochrony danych. 

W rezultacie jeśli chodzi o skuteczność stosowania RODO, unijne organy ochrony 

danych zrzeszone w EROD zidentyfikowały problem w postaci bariery spowodowanej 

zróżnicowanymi zasadami postępowania np. ze skargami obywateli czy też z prowadzeniem 

postępowań kontrolnych W tym miejscu warto podkreślić, że problem ten został też 

dostrzeżony w literaturze. Jak podkreślała np. A. Chmielarz-Grochowska, „w związku z 

zainicjowanymi na szczeblu UE zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym o 

charakterze proceduralnym, potrzebne wydaje się nie tyle odwołanie do samych standardów 

postępowania sądowoadministracyjnego, co do realizacji i przestrzegania przez polskie sądy 

administracyjne europejskich standardów ochrony danych osobowych, czyli standardów 

materialnoprawnych”444. Tak więc jedną z przeszkód uniemożliwiających skuteczne 

stosowanie nowych przepisów w ramach mechanizmu kompleksowej obsługi, który był nowym 

rozwiązaniem wprowadzonym reformą ochrony danych, stanowiły różne krajowe procedury 

administracyjne. Członkowie EROD jako główne wyzwania wskazali różnice w krajowych 

procedurach administracyjnych, dotyczące w szczególności: trybu rozpatrywania skarg, 

pozycji stron postępowania, czasu trwania postępowań, terminów, możliwości przekazania 

informacji poufnych innym organom nadzorczym.445 

Kolejną kwestią towarzyszącą identyfikacji napotkanych problemów przy stosowaniu 

RODO jest wdrożenie odpowiednich środków zaradczych. W tym przypadku również powinno 

się ustalić, czy istnieją krajowe procedury, które mogą w istocie utrudniać efektywność 

przyjętych przepisów, i czy jest możliwość zlikwidowania istniejących różnic w przepisach 

proceduralnych. W istocie powyższe kwestie spotkały się również z reakcją ze strony instytucji 

                                                           
444 A. Chmielarz-Grochal, Standardy europejskie w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Wdrożenie 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, red. E. Bielak-Jomaa, U. Góral, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 18. 
445 Więcej informacji na temat stanowiska EROD jest dostępnych na jej stronie internetowej.  
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Unii, gdyż zarówno Rada UE446, jak i Komisja447 w swoich stanowiskach odniosły się do tego 

problemu. Ponieważ EROD zadeklarowała przeprowadzenie dalszych analiz w zakresie relacji 

pomiędzy skutecznością mechanizmu współpracy określonego w RODO a krajowymi 

procedurami, należy oczekiwać, że tematem dalszych prac będzie usprawnienie sposobu 

postępowania przez krajowe organy ochrony danych ze skargami, szczególnie w zakresie 

terminowości prowadzonych postępowań. Uwzględniając szeroko zakrojoną skalę problemu, 

powyższe będzie odnosić się również do postępowań w sprawach o charakterze 

transgranicznym.  

 

7.1.4. Wzmocnienie systemu instytucji stojących na straży prawa ochrony danych 

osobowych 

Ocena pierwszych 2 lat stosowania RODO dokonana z perspektywy EROD, czyli 

instytucji skupiającej organy ochrony danych osobowych, zwróciła uwagę na problem z 

realizacją jednego z głównych celów reformy, jakim było wzmocnienie organów ochrony 

danych. Jest to niepokojące zjawisko, zważywszy na przyjęte od początku prac założenie, iż 

warunkiem skutecznej ochrony danych jest efektywny system instytucjonalny, który zapewnią 

silne organy nadzorcze odpowiedzialne za kontrolę stosowania przepisów. Na tym tle zwraca 

też uwagę poziom świadomości społeczeństwa UE na temat istnienia i funkcjonowania takich 

organów. Według wyników badań przeprowadzonych przez unijną Agencję Praw 

Podstawowych FRA średnio 71% obywateli 27 państw członkowskich Unii słyszało o swoim 

krajowym organie nadzorczym ds. ochrony danych (DPA), co stanowi porównywalny odsetek 

w porównaniu z liczbą obywateli UE świadomych istnienia RODO, gdzie ogółem 69% osób 

słyszało o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych448.  

Nie ulega wątpliwości, że działania państw członkowskich w zakresie wzmacniania 

krajowych organów ochrony danych, do czego są zobowiązane zgodnie z art. 52 RODO, mają 

zasadnicze znaczenie dla sukcesu reformy przeprowadzonej w UE. Jeżeli krajowe 

administracje nie pozycjonują kwestii ochrony danych osobowych wysoko na liście zadań 

                                                           
446 Stanowisko Rady UE, Council position and findings on the application of the General Data Protection 

Regulation (GDPR), 19 grudnia 2019 r. 
447 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Ochrona danych jako filar wzmacniania pozycji 

obywateli oraz podejścia UE do transformacji cyfrowej – dwa lata stosowania ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, COM/2020/264 final, 24.06.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0264 [dostęp: 16.04.2021]. 
448 Badania Agencji Praw Podstawowych, 18 czerwca 2020 r., Your rights matter: Data protection and privacy – 

Fundamental Rights Survey, Awareness of The GDPR, Data Protection Laws and Authorities, 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-data-

protection#TabPubGDPRDataProtectionAuthorities3 [dostęp: 16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0264
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0264
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publicznych, w sposób naturalny przełoży się to bezpośrednio na słabą pozycję organów 

ochrony danych, niewystarczające środki budżetowe przeznaczane na rozbudowę aparatu i 

zatrudnianie personelu. Wagę tego problemu podkreślała m.in. Grupa robocza art. 29, kierując 

do państw członkowskich bezpośrednio po uchwaleniu nowych przepisów wezwanie, w którym 

podkreśliła, że do „przygotowania i profesjonalnego wdrożenia nowych ram prawnych, 

niezbędne jest zapewnienie organom ochrony danych środków do skutecznego wykonywania 

ich nowych zadań, szkolenia własnego personelu, modernizacji systemów informatycznych, 

promowania świadomości i udzielania wskazówek w sprawie nowych przepisów, aby zapewnić 

wysoki poziom ochrony danych osobowych Europejczyków”449.  

 

7.1.5. Stanowisko Rady UE w sprawie stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych 

O ile pierwszy przegląd stanu stosowania RODO opracowany przez EROD miał istotne 

znaczenie dla praktyki stosowania przepisów przez krajowe organy nadzorcze oraz EROD, o 

tyle ciekawszych informacji odnośnie podejścia krajów UE do nowego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych dostarcza ocena dokonana przez państwa członkowskie, 

przedstawiona w stanowisku Rady UE z 19 grudnia 2019 r.450 Rada przede wszystkim odniosła 

się do zakresu przeprowadzonej ewaluacji, wskazując, że o ile zgodnie z art. 97 RODO Komisja 

Europejska analizuje i dokonuje przeglądu, stosowania i funkcjonowania przepisów rozdziału 

V i VII RODO, to jednak słuszne byłoby przeprowadzenie pogłębionej analizy wykraczającej 

poza te rozdziały, które są wymienione w art. 97. Biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ RODO, 

istnieją mocne argumenty przemawiające za szerszym przeglądem i dyskusją na ten temat przy 

należytym uwzględnieniu uwag Rady, Parlamentu Europejskiego i innych zainteresowanych 

stron, takich jak organy nadzorcze. Podobnie jak w przypadku EROD, w stanowisku Rady UE 

również podkreślono efekt RODO w postaci wzmocnienia prawa do ochrony danych 

osobowych i towarzyszącej temu tendencji wzrostowej w zakresie świadomości znaczenia 

ochrony danych tak w Unii, jak i poza jej granicami. Rada UE podkreśliła w dokumencie ważną 

rolę krajowych organów nadzorczych w funkcjonowaniu i spójnym stosowaniu RODO, które 

wraz z wejściem w życie nowych przepisów odnotowały znaczny wzrost pracy związanej z ich 

nowymi zadaniami i uprawnieniami, również w ramach nowych procedur w zakresie 

                                                           
449 List przewodniczącej Grupy roboczej art. 29, Bruksela, 8 marca 2017 r., 

https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43668 [dostęp: 16.04.2021]. 
450 Council position and findings on the application of the General Data Protection Regulation (GDPR), 19 grudnia 

2019 r., https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994-2019-REV-1/en/pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994-2019-REV-1/en/pdf
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współpracy między organami nadzorczymi państw członkowskich, szczególnie w ramach 

EROD.  

Z dokumentu Rady wynika też kilka istotnych kwestii dotyczących stosowania i 

interpretacji RODO, które wzbudziły największe obawy w państwach członkowskich. 

Wskazane w stanowisku Rady obawy dotyczyły w szczególności wyzwań związanych z 

określeniem lub zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w przypadku braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, dodatkowych obowiązków krajowych organów 

nadzorczych wynikających z mechanizmów współpracy i spójności na mocy rozdziału VII 

RODO. Rada, podkreślając wagę tych mechanizmów, wskazała jednocześnie, że 2-letni okres 

analizy nie pozwala na pełną ocenę ich funkcjonowania. Niemniej Rada zachęciła Komisję 

Europejską do zasięgnięcia opinii organów nadzorczych i EROD w kontekście przeglądu 

funkcjonowania mechanizmów współpracy i spójności.  

Kolejnym problemem zidentyfikowanym przez Radę UE było pojawienie się 

nieprzewidzianego rozdrobnienia ustawodawstwa krajowego w zakresie ochrony danych 

osobowych, jakie towarzyszyło wdrożeniu RODO na poziomie narodowym. Rada zwróciła 

jednocześnie uwagę, że w praktyce przepisy nie zapewniają w pełni zakładanego przez 

unijnego prawodawcę zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla firm, zwłaszcza dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. Oceniając stosowanie nowych przepisów przez 

administratorów i podmioty przetwarzające w sektorze prywatnym, dostrzeżono, że chociaż 

RODO w pewnym stopniu zmniejszyło administracyjne bariery stawiane administratorom 

danych, to również stworzyło pewne nowe obowiązki, które dodatkowo różnią się w 

poszczególnych regulacjach przyjętych na poziomie państw członkowskich. Ponadto Rada 

wyraziła stanowisko, że administratorzy i podmioty przetwarzające powinny uzyskać więcej 

wyjaśnień i wskazówek od organów nadzorczych i EROD odnośnie do stosowania przepisów 

RODO, zwracając uwagę np. na potrzebę opracowywania sektorowych kodeksów 

postępowania zgodnie z art. 40 RODO, które powinny przyczynić się do właściwego 

stosowania RODO i mogłyby zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące ochrony danych 

osobowych dzieci lub przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia.  

 

7.2. Pierwsze efekty unijnej reformy ochrony danych osobowych 

7.2.1. Pierwsze doświadczenia krajowych organów nadzorczych 

Na poziomie krajowym zauważalny jest wzrost świadomości istnienia zasad 

gwarantujących ochronę danych osobowych zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie 

konsumentów. Takie wnioski wynikają bezpośrednio z danych przekazywanych zarówno przez 
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krajowe organy ochrony danych, jak np. polski UODO451, jak i z danych prezentowanych przez 

EROD, dotyczących statystyk spraw o charakterze transgranicznym rozpatrywanych w ramach 

mechanizmy współpracy452. Przekłada się to bezpośrednio na rosnącą liczbę zgłoszeń 

administratorów dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO453 

czy liczbą skarg kierowanych przez osoby fizyczne do krajowych organów nadzorczych454. 

Liczba tych powiadomień kierowanych od organu nadzorczego przekłada się na poziom 

zrozumienia funkcjonowania przepisów wśród przedsiębiorców, którzy stają się bardziej 

świadomi konsekwencji obowiązujących regulacji. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do firm 

działających na poziomie lokalnym nie zostały jeszcze osiągnięte cele zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych, które przyświecały pracom nad RODO.  

Dotychczasowe oceny i przegląd stosowania RODO pokazują, że ze względu na 

dodatkowe obciążenia administracyjne istnieje konieczność udzielenia pomocy ze strony 

właściwych organów we wdrażaniu RODO, zwłaszcza mniejszym organizacjom, tak aby jego 

stosowanie stało się naturalną, codzienną praktyką. Organy ochrony danych wdrożyły specjalne 

działania i projekty z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, jednak zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych pozostaje wciąż jednym z celów unijnego prawodawcy, EROD 

oraz krajowych organów nadzorczych. Kwestie reprezentowania interesów tej grupy 

przedsiębiorców często były podejmowane przez parlamentarzystów, zarówno krajowych, jak 

i europejskich, w trakcie debat poświęconych RODO. Przykładowo w trakcie wysłuchania 

kandydatów na EIOD na posiedzeniu LIBE padały pytania ze strony MEP dotyczące tego 

problemu. Jedna z posłanek stwierdziła np., że RODO jest osiągnięciem w zakresie ochrony 

danych, ale ma też swoje negatywne skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla 

organizacji charytatywnych i społeczeństwa obywatelskiego. Zarzuciła jednocześnie, że UE nie 

wypracowała mechanizmów, które dawałyby im szansę w starciu z ponadnarodowymi 

korporacjami, przy jednoczesnym poddaniu ich takiemu samemu reżimowi sankcji 

finansowych. Posłanka podkreśliła też, że przepisy RODO uchodzą za jedne z bardziej 

skomplikowanych, co stworzyło również miejsca pracy dla rzesz konsultantów oferujących 

                                                           
451 Sprawozdania roczne zawierające statystyki dotyczące liczb składanych skarg, przeprowadzonych postępowań 

kontrolnych, wydanych decyzji administracyjnych są dostępne na stronie internetowej UODO w zakładce Prezes 

i Urząd/Sprawozdania roczne.. 
452 Informacja EROD: First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national 

supervisory authorities, 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/19_2019_edpb_written_report_to_libe_en.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
453 Statystyki UODO odnośnie do liczby zgłaszanych naruszeń danych: w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2018 

r. – 2446 zgłoszeń naruszeń, w 2019 r. – 6039 zgłoszeń naruszeń, w 2020 r. – 7507 zgłoszeń naruszeń. 
454 Liczba skarg, które wpłynęły do UODO w 2018 r. – 5565, w 2019 r. –9304, w 2020 r.– 6442. 

https://uodo.gov.pl/81
https://uodo.gov.pl/81
https://uodo.gov.pl/437
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porady w zakresie jego stosowania. Wszystko to w opinii poseł może grozić sytuacją, w której 

ochrona prywatności doprowadzi do przeregulowania i ograniczenia innowacyjności małych 

przedsiębiorstw, a także do ukrócenia wolności organizacji pozarządowych455. Należy 

zauważyć, że owa europeizacja przepisów o ochronie danych spowodowała czy wręcz ułatwiła 

przeniesienie realnego wpływu odgrywanego przez organizacje lobbingowe na salony Brukseli. 

Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla reprezentacji interesów tej grupy biznesu, jaką stanowią 

mali i średni przedsiębiorcy.  

 

7.2.2. Grupy interesów a dalsze kierunki rozwoju polityki ochrony danych 

Analitycy działań podejmowanych przez europejskie grupy nacisku do najbardziej 

wpływowych i reprezentatywnych zaliczają europejskie organizacje biznesowe, które na 

przestrzeni lat uległy wpływowi dużych firm zainteresowanych unijnymi sprawami 

publicznymi456. Jak pisze M. Piechowicz: „Patrząc na reprezentację interesów na poziomie UE 

przez pryzmat lobbingowych tradycji narodowych, należy zauważyć, że polityki Unii 

wywierają wpływ na sposoby, w jakie narodowe grupy odnoszą się do swoich rządów oraz 

organizują własne struktury na poziomie UE. Jednakże niektóre tradycje narodowe i 

przyzwyczajenia są przenoszone także na poziom ponadnarodowy. Przyjętym podejściem jest 

traktowanie dużych firm jako dosyć spójnej, homogenicznej grupy, stającej się coraz bardziej 

europejską pomimo swoich tradycji narodowych”457. Oznacza to, że w obszarze tworzenia i 

stosowania przepisów o ochronie danych osobowych główną rolę odgrywają właśnie globalne 

korporacje i duże firmy oraz organizacje je zrzeszające, które ze względu na swoją pozycję 

mogą sobie pozwolić na szeroko zakrojone działania lobbingowe zarówno na poziomie 

krajowym, jak np. IAB Polska, oraz na poziomie UE, jak IAB Europe. Wiele z tych działań 

skierowanych na kontakty i konsultacje z krajowymi ministerstwami, parlamentarzystami, 

organami ochrony danych czy unijnymi instytucjami dotyczyło zasadniczych zagadnień z 

punktu widzenia przepisów o ochronie danych, wykluczając tym samym indywidualnych 

przedsiębiorców z kręgu podmiotów uczestniczących w tych działaniach. 

Negatywne reakcje związane z pierwszym okresem stosowania przepisów o ochronie 

danych osobowych są też przedmiotem analiz publikowanych przez przedstawicieli i 

organizacje biznesowe. Wnioski w nich prezentowane dowodzą m.in., że ogólne 

                                                           
455 C. Fox (Wielka Brytania, Brexit Party/niezrzeszona), Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE), Wysłuchanie kandydatów na Europejskiego Inspektora 

Ochrony Danych (kadencja 2019–2024), sesja nadzwyczajna, 25 listopada 2019 r. 
456 M. Piechowicz, Lobbing gospodarczy…, s. 185. 
457 Ibidem, s. 205. 
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rozporządzenie o ochronie danych nie tylko nie przyniosło zamierzonych rezultatów, lecz 

wręcz dodatkowo spowodowało niezamierzone konsekwencje, których negatywne skutki są 

powszechnie odczuwalne i mają poważne konsekwencje wpływające na biznes, innowacje 

cyfrowe, rynek pracy i konsumentów458. Jako potwierdzenie negatywnego wpływu RODO na 

gospodarkę UE wskazuje się np., że 55% z 539 specjalistów zajmujących się fuzjami i 

przejęciami (M&A) z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, ankietowanych w lipcu 2018 r., 

zadeklarowało, że pracowało przy transakcjach, które nie zostały zrealizowane z powodu obaw 

firmy o zgodność z RODO. Z kolei 3/4 (74%) respondentów w ankiecie przeprowadzonej przez 

Bitkom (niemieckie stowarzyszenie handlu cyfrowego) twierdziło, że wymogi dotyczące 

ochrony danych są główną przeszkodą w rozwoju nowych technologii – w porównaniu z 63% 

w 2018 r. i 45% w 2017 r.459 

 

7.3. Wzajemna relacja pomiędzy płaszczyznami, na które wpływa unijna polityka 

ochrony danych osobowych 

7.3.1. Jednolity system a przypadki uzasadniające pozostawienie szczególnych zasad 

Kwestie ujednolicenia reguł dotyczących ochrony danych miały duże znaczenie 

zarówno z perspektywy unijnej, jak i krajowej. Unia od początku nie przewidziała objęcia 

przepisami ROODO instytucji unijnych oraz procedur przetwarzania przez nie danych 

osobowych, utrzymując wcześniejszy dualizm regulacji obowiązujący już na gruncie 

dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia 45/2001/EC. Podobna tendencja była widoczna w 

stanowiskach prezentowanych przez państwa członkowskie, z których część opowiadała się 

wręcz za rozdzieleniem regulacji przetwarzania danych osobowych przez sektor prywatny oraz 

sektor publiczny460. Również Komisja Europejska zdawała się podzielać tę opinie, już na etapie 

projektu przepisów przewidując w rozporządzeniu wiele obszarów pozostawionych do 

określenia samym rządom krajowym, a komisarz V. Reding przyznała publicznie, że sektor 

publiczny potrzebuje określonych przepisów w niektórych przypadkach, takich jak rejestr 

gruntów. Jednak projekt Komisji zamierzał osiągnąć konieczną elastyczność przepisów 

poprzez określenie w ramach rozporządzenia przypadków, w których regulacje są dostosowane 

do sektora publicznego (np. dane dotyczące zdrowia i zabezpieczenia społecznego)461. 

                                                           
458 E. Chivot, D. Castro, What the Evidence Shows About the Impact of the GDPR After One Year, Center for Data 

Innovation, 17 czerwca 2019 r., https://www.datainnovation.org/2019/06/what-the-evidence-shows-about-the-

impact-of-the-gdpr-after-one-year/ [dostęp: 16.04.2021]. 
459 Ibidem. 
460 N. Vandystadt, Reding willing to be more flexible on three points, Europolitics, 26 październik 2012 r. 
461 Ibidem.  
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Istotnym wyzwaniem, jakie pojawiło się w nowym unijnym systemie ochrony danych 

osobowych, jest charakter aktu prawnego, który wprowadził tę regulację. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych z jednej strony ma ujednolicać zasady 

obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich, z drugiej natomiast wprowadza dużą 

elastyczność regulacji. Podkreśla się wyjątkowość RODO na tle innych rozporządzeń UE, 

wskazując, że RODO jest uważane za szczególne rozporządzenie w porównaniu z innymi 

rozporządzeniami UE. Wynika to z istnienia tzw. klauzul otwartych (opening caluses), które 

zezwalają lub nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania ich ustawodawstwa 

krajowego w celu wdrożenia RODO462. Nie należy jednak przeceniać tej specyfiki, ponieważ 

można ją znaleźć w innych rozporządzeniach UE. Ponadto różnica między rozporządzeniami 

Unii, które ogólnie uważa się za kompletne teksty, oraz dyrektywami Unii, które zawsze 

wymagają transpozycji do prawa krajowego, jest w rzeczywistości bardziej rozmyta463. Jednak 

w przypadku rozporządzenia o ochronie danych w licznych sytuacjach regulacja ta na wzór 

unijnych dyrektyw dopuszcza możliwość elastyczności. Wśród przepisów RODO 

pozostawiających margines swobody państwom członkowskim jest np. uregulowanie 

wymagające od organizacji uzyskania zgody rodziców na przetwarzanie danych dzieci w wieku 

13–16 lat (w zależności od wieku wybranego przez różne kraje członkowskie UE). Określony 

w art. 8 RODO przedział wiekowy oznacza, że państwa członkowskie mogą przewidzieć w 

swoim prawie niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat. Jednak w takich 

przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, 

by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła 

zgodę lub ją zaaprobowała464. W praktyce państwa członkowskie wprowadziły różne regulacje 

w tym zakresie, co powoduje, jak podkreśla się w literaturze, że „ponownie pojawia się kwestia 

niepewności prawnej podmiotów co do tego, jakie są dokładne przepisy dotyczące ochrony 

danych w różnych państwach członkowskich”465. 

                                                           
462 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rodzajów i charakteru klauzul przewidzianych w RODO oraz omówienie 

konsekwencji wynikających z istnienia w przepisach klauzul umożliwiających dalszą regulację na poziomie 

krajowym można znaleźć np. w podręczniku The DPO Handbook. Guidance for data protection officers in the 

public and quasi-public sectors on how to ensure compliance with the European Union General Data Protection 

Regulation, https://uodo.gov.pl/pl/file/2787 [dostęp: 16.04.2021], s. 102. 
463 K. McCullagh, O. Tambou, S. Bourton, National adaptations of the GDPR, Collection Open Access Book, 

Blogdroiteuropeen 2019, s. 25. 
464 Więcej na ten temat autorka pisała w artykule Rola organu ochrony danych w edukacji na temat prawa do 

prywatności i ochrony danych [w:] Prawa dziecka w wybranych kontekstach opiekuńczo-wychowawczych, red. A. 

Fidelus, Z. Babicki, Wyd. UKSW, Warszawa 2019, s. 43. 
465 K. Yuliyanova Chakarova, General Data Protection Regulation: Challenges Posed by the Opening Clauses 

and Conflict of Laws Issues, European Union Law Working Papers No. 41,Stanford – Vienna Transatlantic 

Technology Law Forum A joint initiative of Stanford Law School and the University of Vienna School of Law 

2019, s. 6. 

https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2019/02/national-adaptations-of-the-gdpr-final-version-27-february-1.pdf
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Z danych opracowanych przez uczonych z Uniwersytetu w Gandawie466 wynika, że 

sytuacja w zakresie wdrażania art. 8 przez państwa członkowskie jest zróżnicowana467. 

Powyższe odmienności regulacji na poziomie krajowej implementacji art. 8 RODO powodują, 

że istnieje ryzyko fragmentaryzacji prawa468. Przede wszystkim interesariusze zauważają, że 

informacje o tym, kto – dziecko lub rodzic – faktycznie musi wyrazić zgodę, są często niejasne. 

Może to np. skutkować odmową świadczenia usług dzieciom i niemożliwością korzystania z 

internetu do czasu osiągnięcia przez nie określonego wieku, co nie jest celem RODO. 

Wyjaśnienia wymaga też kwestia podstaw prawnych, na jakich można przetwarzać dane 

osobowe dzieci oraz weryfikacji wieku przy przetwarzaniu danych dzieci. Przepisy RODO 

pozostawiające margines uznania państwom członkowskim są efektem przyjęcia regulacji, 

która mimo formy rozporządzenia pozwala na wprowadzanie dalszych przepisów 

doprecyzowujących ją na poziomie krajowym.  

 

7.3.2. Słabe strony przyjętego systemu ochrony danych 

Kolejny element, jaki pojawia się w związku z wdrożeniem RODO, to odmienne 

podejścia do oceny stosowania przepisów z perspektywy UE i z perspektywy krajowej. Często 

ten konflikt przybiera formę publicznych stanowisk zgłaszanych np. przez krajowe organy 

ochrony danych. O ile różnice w ocenie tego, jak założone cele zostały spełnione z perspektywy 

UE, a jak to wygląda ze strony państw członkowskich, są zrozumiałe, o tyle już krajowe 

regulacje wdrażające RODO mogą prowadzić do rozwodnienia celów reformy systemu 

ochrony danych w UE w zakresie stworzenia jednolitego i spójnego systemu. W praktyce 

zaczynają się pojawiać przypadki, w których pojedyncze krajowe organy ochrony danych 

podejmują działania indywidualnie, nie czekając na wspólne ustalenia w ramach EROD. Na 

przykład federalny organ niemiecki próbuje przyjąć rolę wiodącą w gronie unijnych aktorów, 

zabierając publicznie głos w sprawach, które są problematyczne i pozostają przedmiotem 

                                                           
466 I. Milkaite, E. Lievens, Status quo regarding the child’s article 8 GDPR age of consent for data processing 

across the EU, Ghent University, 20 grudnia 2019 r.,  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751 [dostęp: 

16.04.2021]. 
467 I. Milkaite, E. Lievens, The GDPR child’s age of consent for data processing across the EU – one year later 

(July 2019), Better Internet for Kids 2019. Mapowanie to zostało sporządzone w kontekście projektu Perspektywa 

praw dziecka w zakresie prywatności i ochrony danych w erze cyfrowej: krytyczna i perspektywiczna analiza 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jego wdrażania w odniesieniu do dzieci i młodzieży (Uniwersytet w 

Gandawie, specjalny fundusz badawczy). Projekt ten monitoruje wdrażanie RODO w zakresie praw dzieci od 

2017 do 2021 r. https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751. 

[dostęp: 16.04.2021]. 
468 Raport Multistakeholder Expert Group 2019 r., 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=31525 

[dostęp: 16.04.2021]. 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751
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ustaleń wewnątrz EROD. Choć takie indywidualne działania mają służyć usprawnieniu 

stosowania RODO, to w gronie mediów eksperckich podkreśla się, że wezwanie niemieckiego 

regulatora ochrony prywatności może sugerować potrzebę zmian i przeglądu unijnego systemu 

ochrony danych wobec braku stanowczych działań w głównych sprawach z udziałem dużych 

firm technologicznych469. Raport niemieckiej konferencji organów ochrony danych wskazywał 

szereg wrażliwych kwestii, które pojawiły się w trakcie wdrażania RODO470. Takie 

indywidualne podejście krajowych organów ochrony danych z perspektywy unijnej może być 

odbierane jako naruszenie spójnego europejskiego podejścia w zakresie interpretacji i 

wytycznych co do stosowania przepisów RODO, ponieważ za spójność tę opowiada przede 

wszystkim EROD, zaś organy krajowe wnoszą wkład w jej prace. Jeżeli zatem organy krajowe 

będą prezentowały indywidualne podejście wynikające z partykularnych interesów, to zagrozi 

to koherentności europejskiego systemu ochrony danych osobowych. Nie oznacza to 

jednocześnie, że działania pojedynczych organów, jak ma to miejsce w przypadku 

niemieckiego czy irlandzkiego organu nadzorczego, nie są dopuszczalne z punktu widzenia 

unijnej polityki ochrony danych. Istotne jest jednak, aby były one zarówno wyrazem 

niezależności tych instytucji w systemie krajowym i europejskim, jak i mieściły się w ramach 

określonych przepisami.  

Warto też dodać, że w prawidłowym funkcjonowaniu unijnych ram prawnych w 

zakresie ochrony danych istotne znacznie mają te przepisy RODO, które zawierają liczne 

upoważnienia dla Komisji Europejskiej do wydania tzw. aktów delegowanych. Akty 

delegowane to instrumenty, które zostały wprowadzone traktatem lizbońskim, zgodnie z art. 

290 TFUE, są aktami o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają 

lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego. Jak podkreśla 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, może to rodzić ryzyko, np. w kontekście prawa do bycia 

zapomnianym, niewystarczającej precyzyjności uregulowania471.  

Wprowadzenie RODO oznacza harmonizację zasad przetwarzania danych osobowych 

oraz praw i obowiązków w tym zakresie, ale pozostająca otwartą kwestia wydania przez 

Komisję aktów wykonawczych i delegowanych powoduje zagrożenie deformacji ujednolicenia 

zasad i zapewnienia pewności prawa. Wyposażenie Komisji Europejskiej w uprawnienie do 

                                                           
469 V. Manancourt, German watchdog blasts ‘ineffective’ European privacy system, Politico, 13 lutego 2020 r. 
470 Report on Experience Gained in the Implementation of the GDPR, Independent German Federal and State Data 

Protection Supervisory Authorities, listopad 2019 r., https://www.datenschutzkonferenz-

online.de/media/dskb/20191213_evaluation_report_german_dpa_s_clean.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
471 J. Smętek, Z. Warso, „Prawo do bycia zapomnianym” – wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy 

wprowadzenie cenzury w Internecie?, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, www.europapraw.org [dostęp: 

16.04.2021], s. 6. 

http://www.europapraw/
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przyjmowania znacznej liczby aktów delegowanych i wykonawczych przede wszystkim było 

uzasadniane potrzebą zagwarantowania neutralności technologicznej. Choć wyjaśnienie 

pojęcia „neutralność technologiczna” nie jest przedmiotem opracowania, to jednak warto 

przychylić się do wniosku przedstawionego w raporcie, zgodnie z którym „nawet jeśli ramy 

prawne mają być technologicznie neutralne, muszą reagować na rozwój techniczny tak szybko, 

jak to możliwe, w przeciwnym razie szybko staną się przestarzałe”472. W ciągu pierwszych 2 

lat stosowania RODO Komisja nie wydała aktów delegowanych. 

 

7.3.3. Przepisy o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej 

Istotną regulacją, która miała uzupełnić RODO w obszarze regulującym kwestie 

ochrony danych, są przepisy dyrektywy o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej 

(tzw. dyrektywy ePrivacy)473. Aktualizację tego aktu prawnego Komisja planowała dostosować 

do harmonogramu prac nad modernizacją przepisów o ochronie danych osobowych. W 

rezultacie politycznych uzgodnień dopiero 10 stycznia 2017 r. Komisja przyjęła wniosek 

dotyczący rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej w celu zastąpienia 

obowiązującej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (COM(2017)), będący 

częścią działań przewidzianych w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. W ten sposób 

Komisja realizowała założone polityczne decyzje mające na celu wzmocnienie zaufania i 

bezpieczeństwa na Jednolitym Rynku Cyfrowym, poprawienie ochrony prywatności 

użytkowników i zapewnienie poufności komunikacji elektronicznej474. Oczekiwania dotyczące 

analogicznego, jak w przypadku RODO, ujednolicenia zasad obowiązujących zwłaszcza 

podmioty z sektora rynku telekomunikacyjnego i internetowego były przedmiotem wielu 

dyskusji i publikacji. Europejska Akademia Prawa (ERA) zorganizowała konferencję 

poświęconą temu problemowi, próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące nowych rozwiązań 

planowanego rozporządzenia ePrivacy. Przedstawiciele organizatora zwracali uwagę na 

niektóre kwestie dotyczące np. systemu instytucjonalnego. Jak pisze M. Kędzior: „Mechanizmy 

egzekwowania RODO i rozporządzenia o prywatności elektronicznej pozostają jednak takie 

                                                           
472 Evaluation of the General Data Protection Regulation, European Academy for Freedom of Information and 

Data Protection, Berlin, 27 stycznia 2020 r., https://free-group.eu/2020/01/31/evaluation-of-the-general-data-

protection-regulation/. 
473 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz 

ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w 

sprawie prywatności i łączności elektronicznej), COM/2017/010 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010 [dostęp: 16.04.2021]. 
474 X. Konarski, Rozporządzenie o e-Prywatności jako regulacja sektorowa względem ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 20, https://czasopisma.beck.pl/monitor-

prawniczy/artykul/wdrazanie-ogolnego-rozporzadzenia-o-ochronie-danych/ [dostęp: 16.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
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same. Wynika to z faktu, że za egzekwowanie RODO odpowiadać będzie ten sam organ, co za 

rozporządzenie w sprawie e-prywatności”475. Mimo że tak jak w przytoczonej powyżej dyskusji 

eksperci oczekiwali rychłego zakończenia prac nad projektem rozporządzenia ePrivacy, prace 

nad tymi przepisami są prowadzone w Radzie UE, gdzie rozpatrzenie wniosku zostało 

przeprowadzone w Grupie Roboczej ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. 

EROD w oświadczeniu, które wydała w marcu 2019 r. w sprawie rozporządzenia o prywatności 

i łączności elektronicznej, wzywała prawodawców UE do zwiększenia wysiłków na rzecz 

przyjęcia rozporządzenia, podkreślając, że jest to niezbędne do uzupełnienia unijnych ram 

dotyczących ochrony danych i poufności komunikacji.  

ePrivacy ma uzupełniać RODO, zapewniając dodatkowe silne gwarancje w odniesieniu 

do wszystkich rodzajów łączności elektronicznej. EROD zwróciła się do państw 

członkowskich, aby pod przewodnictwem prezydencji Rady zapewniły wysoki poziom 

ochrony przez jak najszybsze sfinalizowanie stanowiska negocjacyjnego, tak aby negocjacje z 

Parlamentem Europejskim mogły się rozpocząć jak najszybciej476. Jednak prezydencja 

Finlandii, która intensywnie pracowała nad znalezieniem kompromisowych rozwiązań dla 

różnych kwestii z myślą o wypracowaniu wspólnego stanowiska negocjacyjnego, nie była w 

stanie doprowadzić do wypracowania jednolitego stanowiska do proponowanego tekstu.  

Kiedy na początku 2020 r. prace nad rozporządzeniem przejęła prezydencja Chorwacji, 

doszła ona do wniosku, że na tym etapie dalsze prace nie mogły być kontynuowane na 

podstawie ówczesnej wersji tekstu i konieczne były istotne zmiany we wniosku, w związku z 

czym zostało zaproponowane szereg zmian w celu uproszczenia tekstu niektórych 

podstawowych przepisów i dalszego dostosowania ich do RODO. Najważniejszą modyfikacją 

wprowadzoną przez prezydencję Chorwacji była możliwość przetwarzania metadanych 

łączności elektronicznej (art. 6b), wykorzystania przetwarzania i przechowywania urządzeń 

końcowych oraz zbierania informacji z urządzeń użytkowników końcowych (art. 8), gdy jest to 

niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów.  

Po przejęciu prezydencji w Radzie UE przez Niemcy państwa członkowskie zostały 

poproszone o wyrażenie opinii na temat propozycji dotyczących art. 6b, 6c i 8 oraz 

dodatkowych kwestii. Jednym z głównych elementów jest propozycja dodania przepisu o 

                                                           
475 M. Kędzior, GDPR and beyond – a year of changes in the data protection landscape of the European Union, 

„ERA Forum” 2019, no. 19, s. 505–509. 
476 Oświadczenie 3/2019 w sprawie rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej przyjęte w dniu 13 

marca 2019 r., 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_pl_0.pdf [dostęp: 

16.04.2021]. 
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możliwości wyznaczenia organu, który mógłby monitorować stosowanie rozporządzenia 

ePrivacy i nie byłby jednocześnie organem monitorującym stosowanie RODO. Warunkiem 

funkcjonowania tego organu byłoby jednak posiadanie fachowej wiedzy przez 

członka/członków w zakresie objętym rozporządzeniem ePrivacy. Wyznaczenie takiego organu 

leżałoby po stronie rządu państwa członkowskiego – miałoby ono wybrać jeden lub kilka takich 

organów, co stawia pod znakiem zapytania kwestię niezależności takiego organu. W toku prac 

nad rozporządzeniem zaproponowano też rozszerzenie zadań i uprawnień EROD w stosunku 

do tych wynikających z RODO, stwarzałoby to jednak potencjalne konflikty na tle 

interpretacyjnym. Choć przyjęcie rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej jest 

niezbędne, ponieważ uzupełni unijne ramy ochrony danych i poufności komunikacji, prace nad 

tym projektem na forum Rady UE nie zostały jeszcze zakończone, mimo że w opinii np. 

organów nadzorczych „rozporządzenie o e-prywatności nie tylko nie stanowi przeszkody dla 

rozwoju nowych technologii i usług, lecz jest wręcz niezbędne, aby zapewnić podmiotom 

rynkowym równe warunki działania i pewność prawa”477.  

W publicznej debacie wskazywano różne przyczyny przedłużających się prac 

legislacyjnych nad wnioskiem dotyczącym prywatności elektronicznej. Przykładowo uwagę 

zwracała modyfikacja w czasie prac Rady projektu motywu 21, który zamiast zakazywać 

zapisywania plików śledzących na urządzeniu końcowym użytkownika bez jego zgody, 

wprowadzał możliwość uznania takiego działania za „niezbędne do świadczenia usługi 

społeczeństwa informacyjnego”, jeśli jest ona finansowana (wyłącznie lub w przeważającym 

stopniu) z reklamy. W motywie 21 pojawiają się dodatkowe warunki – użytkownik powinien 

zostać w przyjazny sposób poinformowany o celach śledzenia, co więcej, powinien je 

„zaakceptować”. Eksperci zwracali uwagę, że „treść nowego przepisu może nie być jasna, ale 

intencje lobby zabiegającego o ten i podobne wyłomy w ePrivacy są klarowne: chodzi o to, 

żeby zalegalizować model biznesowy oparty na komercjalizacji danych. Drogą do tego jest 

oficjalne (na poziomie prawa) przyjęcie, że podstawą darmowych usług, do których zdążyliśmy 

się przyzwyczaić, jest możliwość śledzenia naszych zachowań i że na ten transakcyjny element 

po prostu nie możemy się nie zgodzić”478.  

W świetle wyraźnie rysujących się rozbieżnych interesów trudno przewidzieć, jakie w 

tym zakresie rozwiązanie zostanie finalnie rekomendowane przez Radę UE. Z jednej strony 

sprzeciw budzi propozycja, która nakłada na EROD, a co za tym idzie – krajowe organy 

                                                           
477 Ibidem. 
478 K. Szymielewicz, K. Iwańska, ePrywatność czy eŚledzenie – czy branża reklamowa postawi na swoim?, 26 

października 2018 r., https://panoptykon.org/eprivacy-czy-esledzenie [dostęp: 16.04.2021]. 
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nadzorcze zadania i uprawnienia wykraczające poza te wynikające z RODO. Zadanie, jakim 

jest monitorowanie stosowania rozporządzenia e-Privacy, powinno należeć wyłącznie do 

członków EROD. Powierzenie podobnych zadań innym organom, które zostałyby wyłonione 

przez rządy państw członkowskich, stawia pod znakiem zapytania ich niezależność, a EROD 

w swojej pracy powinna cieszyć się niezależnością. Z drugiej zaś strony potrzeba zapewnienia 

spójności przepisów wpływa też na harmonizację zasad w obszarze łączności elektronicznej479.  

 Przelom w trwających ponad 4 lata negocjacjach nowej regulacji przyniosły prace pod 

kierownictwem prezydencji portugalskiej, które doprowadziły do uzgodnienia mandatu 

negocjacyjnego rozporządzenia e-Privacy.480 Uzgodnienie tekstu rozporządzenia w sprawie 

prywatności i łączności elektronicznej ma istotne znaczenie z punktu widzenia uzupełnienia 

unijnych ram w zakresie ochrony danych użytkowników i poufności komunikacji. Pojawiły się 

w tym przedmiocie komentarze ze strony przedstawicieli Komisjii Europejskiej. Margrethe 

Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że ma "zastrzeżenia" do 

propozycji portugalskiej prezydencji UE, aby odblokować negocjacje w sprawie 

rozporządzenia ePrivacy. "Mamy pewne zastrzeżenia co do porozumienia Rady, ponieważ 

wydaje się, że część tego porozumienia [opartego na propozycji Portugalii] nie jest w pełni 

zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a dla nas jest bardzo ważne, aby te dwa 

akty prawne były ze sobą spójne" - powiedziała.481  

Biorąc pod uwagę, że przyszłe rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej 

stanowi "lex specialis" w stosunku do RODO i jako takie wprowadza przepisy, które są 

specyficzne dla dziedziny komunikacji elektronicznej, ogólny poziom ochrony danych 

                                                           
479 Powyższe rozważania dotyczące przyszłego kształtu prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia e-Privacy 

wymagają aktualizacji w związku z opublikowaniem 10 września 2020 r. wniosku dotyczącego rozporządzenia w 

sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywy o prywatności i 

łączności elektronicznej) w zakresie korzystania z technologii przez niezależnych od numerów dostawców usług 

łączności interpersonalnej do przetwarzania danych osobowych i innych danych w celu zwalczania 

wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie. Celem tego projektu jest tymczasowe dostosowanie obecnej 

dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, tak aby „obowiązki określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 dyrektywy 

2002/58/WE nie miały zastosowania do przetwarzania danych osobowych i innych danych w związku z 

udostępnianiem numerów – niezależne usługi komunikacji interpersonalnej absolutnie niezbędne do korzystania 

z technologii wyłącznie w celu usuwania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz 

wykrywania lub zgłaszania seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie organom ścigania i organizacjom 

działającym w interesie publicznym przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, pod warunkiem że: (…) 

spełnione są dalsze szczególne wymagania”. Regulacja ma obowiązywać od 21 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 

2025 r. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10682-2020-INIT/pl/pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
480 Komunikat Prasowy Poufność łączności elektronicznej: Rada ustala stanowisko, 10.02.2021, 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-

communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/ [dostęp:16.04.2021]. 
481 A. Matos Neves,  EU’s Vestager has ‘reservations’ about online privacy proposals, EURACTIV, 22.03.2021, 

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eus-vestager-has-reservations-about-online-privacy-proposals/ 

[dostęp: 16.04.2021]. 

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/02/10/confidentiality-of-electronic-communications-council-agrees-its-position-on-eprivacy-rules/
https://www.euractiv.com/authors/ana-matos-neves/


221 
 

osobowych, nadal określać będzie RODO. Kluczowe jest więc zapewnienie maksymalnej 

spójności między tymi dwoma instrumentami legislacyjnymi. 

 

7.4. Dalsze kierunki polityki ochrony danych w UE 

7.4.1. Budowa europejskiej przestrzeni danych 

Komisja Europejska przedstawiła Strategię dotyczącą danych482, w której przewiduje 

potrzebę stworzenia „jednolitej europejskiej przestrzeni danych”, włączając w to tzw. wspólny 

rynek danych, a także utworzenia dziesięciu sektorowych wspólnych europejskich przestrzeni 

danych, które są istotne dla rozwoju ekologii oraz gospodarki cyfrowej. Dla wszystkich tych 

priorytetów kluczowe są jasne i funkcjonalne ramy bezpiecznego udostępniania danych i 

zwiększonej ich dostępności. W strategii dotyczącej danych zapowiedziano również zamiar 

zbadania, w jaki sposób umożliwić wykorzystywanie danych przechowywanych w publicznych 

bazach danych do celów badań naukowych w sposób zgodny z RODO. Przestrzenie danych 

mają być wspierane przez „europejską federację chmurową” świadczącą usługi przetwarzania 

danych i infrastruktury chmurowej zgodne z RODO. RODO zapewnia wysoki poziom ochrony 

danych osobowych i centralną rolę osób fizycznych we wszystkich tych przestrzeniach danych, 

gwarantując jednocześnie niezbędną elastyczność, aby dostosować się do różnych podejść. 

Należy podzielić opinię wyrażaną np. w literaturze amerykańskiej, iż unijne zasady 

ochrony danych stanowią kompleksową regulację, która zapewnia znacznie większą ochronę 

danych konsumentów oraz ustanawia wyższe wymagania, w tym mechanizm egzekucji i kar 

dla przedsiębiorców, niż inne jurysdykcje, w tym kontekście szczególnie przepisy 

amerykańskie483. Zwraca się też uwagę, że rozporządzenie o ochronie danych, zwiększając 

koordynację polityki krajowej i europejskiej, zobowiązuje państwa członkowskie do 

wyrównania i zapewnienia wysokich standardów ochrony danych, tak aby zapewnić 

wiarygodność działań UE, narzucając firmom spoza Unii surowsze ale równe zasady484. W tym 

kontekście warto też podkreślić rolę, jaką może odegrać orzeczenie TSUE, które zatrzymało w 

zasadzie przekazywanie danych osobowych pomiędzy UE a USA. Trybunał przypomniał o 

kluczowym znaczeniu na szczeblu międzynarodowym odpowiednich gwarancji, 

egzekwowalnych praw i skutecznych środków odwoławczych, gdy dane osobowe są 

                                                           
482 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions – A European strategy for data – COM/2020/66 final. 
483 D.W.E. Allen, A. Berg, Ch. Berg, B. Markey-Towler, J. Potts, Some Economic Consequences of the GDPR, 

marzec 2019 r. 
484 B.A. Safari, Intangible Privacy Rights: How Europe’s GDPR Will Set a New Global Standard for Personal 

Data Protection, „Seton Hall Law Review” 2017, vol. 47, s. 824. 
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przetwarzane do celów bezpieczeństwa publicznego, obronności i bezpieczeństwa państwa. W 

swoim wyroku Schrems II z dnia 16 lipca 2020 r. Trybunał potwierdził wysoki standard 

ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do państw 

trzecich, co oznacza, że dane osobowe przekazywane poza UE muszą być objęte poziomem 

ochrony zasadniczo równoważnym z poziomem ochrony gwarantowanym w Unii przez 

RODO485.  

Decyzja TSUE ma konsekwencje wykraczające poza przekazywanie danych między UE 

a USA i rodzi pytania dotyczące międzynarodowego przekazywania danych. Wśród ekspertów 

panuje opinia, że skutki wyroku dają możliwość wzmocnienia uniwersalnych ram ochrony 

danych i stworzenia globalnego instrumentu prawnego dotyczącego służb wywiadowczych. 

Tak np. twierdzą obecna i były przewodniczący Komitetu T-PD, którzy w specjalnie wydanym 

stanowisku podkreślili rolę, jaką w relacjach Unii z państwami trzecimi mogą odgrywać 

globalne instrumenty, które mogą być rozwiązaniem prawnych problemów istniejących na 

gruncie unijnej legislacji i orzecznictwa. „Status Rady Europy zapewnia niezbędny materialny 

i terytorialny zakres działań niezbędnych do wykonania tej ważnej pracy. Umożliwia 

Organizacji zarówno pracę nad zagadnieniami globalnymi, z udziałem wszystkich regionów 

świata (jak ma to miejsce w przypadku Konwencji 108+ czy Budapesztańskiej Konwencji o 

zwalczaniu cyberprzestępczości, która liczy obecnie 65 stron), jak i na rzecz bezpieczeństwa 

narodowego i kwestii obronnych, które są poza jurysdykcją Unii Europejskiej. Organizacja 

prowadziła już szeroko zakrojone prace nad przeciwdziałaniem terroryzmowi. Zgromadzenie 

pod jednym dachem krajowych ekspertów ds. bezpieczeństwa i ekspertów ds. ochrony danych 

nie będzie trudne, jak to już zostało zrobione z ekspertami ds. egzekwowania prawa i ochrony 

danych w kontekście prac komitetu ds. cyberprzestępczości. To kluczowy moment dla krajów 

na całym świecie, aby wyznaczyć ścieżkę na następne 70 lat ochrony praw człowieka. Uznając 

znaczenie ochrony danych i znaczenie transgranicznych transferów danych w dzisiejszym 

środowisku cyfrowym, kraje powinny przystąpić do Konwencji 108+, a także wykorzystać 

wyjątkowy potencjał, jaki daje Rada Europy” – twierdzą międzynarodowi eksperci, 

                                                           
485 Więcej informacji na temat orzeczenia TSUE jest dostępnych na stronie internetowej w notatce prasowej: The 

Court of Justice invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data 

Protection Shield, Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE no. 91/20, Luxembourg, 16 lipca 

2020 r. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 

Natomiast o reakcji organów ochrony danych na orzeczenie można przeczytać na stronie internetowej EROD: 

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-

protection_pl oraz na stronie internetowej UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1603 [dostęp: 16.04.2021]. 
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podkreślając szansę, jaką niesie z sobą podjęcie problemu działania służb wywiadowczych pod 

auspicjami Rady Europy, uznanej na całym świecie organizacji broniącej praw człowieka486.  

Reakcje biznesu na te działania instytucji UE były dość zachowawcze w swojej 

oficjalnej formie, jednak w dyskusji eksperckiej pojawiają się krytyczne głosy wobec unijnych 

decydentów. Warto zacytować wypowiedź byłej minister cyfryzacji, A. Streżyńskiej, która już 

w nowej roli – eksperta i doradcy biznesu ds. rynku cyfrowego – oceniła negatywnie 

okoliczności wyroku TSUE, wskazując, że takie instytucje unijne, jak Komisja Europejska czy 

Trybunał, wspierane działaniami organizacji pozarządowych, powodują sytuację, w której brak 

jest pewności prawa dla podmiotów działających w sektorze prywatnym487.  

Przedstawione przez Komisję Europejską w styczniu 2012 r. projekty aktów prawnych 

modernizujących system ochrony danych w UE miały stworzyć „solidne i spójne ramy prawne 

dotyczące wszystkich obszarów polityki UE, wzmacniające prawa osób fizycznych, wymiar 

jednolitego rynku dotyczący ochrony danych oraz ograniczające obciążenia administracyjne 

dla przedsiębiorstw”488. Ujednolicenie wymogów i zasad w obszarze przetwarzania danych 

osobowych wymagało dodatkowo wprowadzenia na późniejszym etapie zmian w niektórych 

aktach prawnych w celu dostosowania instrumentów szczególnych i sektorowych, co w efekcie 

mogłoby spowodować, że zaproponowany przez Komisję system nie będzie spełniał 

zaproponowanych założeń, jeśli chodzi o spójność i jednolitość regulacji. Na ten problem 

eksperci wskazywali już na wczesnym etapie prac na reformą ochrony danych489. 

Rzeczywiście, jednym z wątków pojawiających się w dyskusjach towarzyszących ewaluacji 

pierwszego okresu stosowania RODO jest kwestia zakresu zastosowania zasad ochrony danych 

do wszystkich sektorów gospodarczych, niezależnie od stosowanych innowacyjnych rozwiązań 

opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.  

                                                           
486 Better protecting individuals in the context of international data flows: the need for democratic and effective 

oversight of intelligence services. Joint statement by A. Pierucci, Chair of the Committee of Convention 108 and 

J.-Ph. Walter, Data Protection Commissioner of the Council of Europe Strasbourg, 7 września 2020 r., 

https://rm.coe.int/statement-schrems-ii-final-002-/16809f79cb [dostęp: 16.04.2021]. 
487 „Zaskoczeni wyrokiem przedsiębiorcy w całej UE (tak, zaskoczeni, bo TSUE od momentu zaistnienia Tarczy 

Prywatności w 2016 sam na to nie wpadł, a przedsiębiorcy ufali KE, która Tarczę przygotowała, przecież to nie 

był prywatny wymysł!) ponoszą konsekwencje tych igraszek władzy i NGO’s i do tego czasu tracą istotne 

narzędzia pracy, nie mówiąc o zagrożeniu wynikającym z harców noyb, bo inaczej nie da się ocenić występowania 

z 101 skargami, zanim firmy są w stanie znaleźć i przedstawić się na alternatywę. Od razu widać, że nie 

rozumiecie, jak działa biznes. W ten sposób nie zbudujecie zrozumienia ani poparcia dla idei prywatności i 

ochrony danych osobowych” – wpis A. Streżynskiej na stronie Fundacji Panoptykon, 

https://panoptykon.org/noyb-skargi-schrems-ii [dostęp: 16.04.2021]. 
488 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów: Ochrona prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy ochrony danych w XXI 

wieku, KOM(2012) 9 wersja ostateczna, s. 4. 
489 A. Grzelak, Projekt reformy ochrony danych osobowych. Czy rzeczywiście powstanie jednolity i spójny system?, 

opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych: Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej – 

reforma nowego modelu ochrony prywatności i danych osobowych, nr badania 02/S/0012/13.  

https://panoptykon.org/noyb-skargi-schrems-ii
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7.4.2. Zakres odpowiedzialności za skuteczne egzekwowanie unijnej polityki danych 

Istotne z punktu widzenia przyszłych kierunków rozwoju unijnej legislacji w zakresie 

ochrony danych wątki poruszyła A. Jelinek pełniąca funkcję pierwszej przewodniczącej 

EROD490. W trakcie swojego wystąpienia na posiedzeniu LIBE, przedstawiając nowo 

utworzoną Radę, podkreślała, że jej rolą jest zapewnienie spójnego stosowania rozporządzenia 

przez krajowe organy nadzorcze, nie jest zaś ciałem i organem prawodawczym i nie zastępuje 

krajowych organów ochrony danych. EROD nie jest również organem apelacyjnym od decyzji 

podjętych na szczeblu krajowym, gdyż sprawy krajowe są przedmiotem oceny krajowych 

organów i sądów. Ponadto EROD nie monitoruje prawa krajowego wdrażającego RODO, gdyż 

jest to zadaniem Komisji Europejskiej. Ten aspekt należy szczególnie podkreślić, gdyż z 

perspektywy 2 lat działania EROD wyraźnie zarysowały się, niezgodne z literą prawa, próby 

wciągnięcia tej unijnej instytucji w sprawy o charakterze stricte krajowym491. Z pewnością 

będzie to wymagało w przyszłości dużej ostrożności, zwłaszcza ze strony członków EROD, 

czyli krajowych organów nadzorczych, co do ewentualnego wykorzystywania Rady do celów 

wykraczających poza jej zadania i kompetencje. To właśnie przepisy RODO dotyczące 

mechanizmu współpracy były przedmiotem intensywnych dyskusji między unijnymi krajami 

na etapie prac legislacyjnych w Radzie UE492. Z tego też względu w przyszłej polityce ochrony 

danych UE zasadnicze znaczenie będzie miał dalszy kierunek rozwoju tego organu i jego 

wpływ na krajową politykę. Z dotychczasowych doświadczeń widać wyraźnie, że mające 

kilkunastoletnią tradycje organy ochrony danych są bardzo wrażliwe na wszelkie próby 

naruszenia ich niezależności. Trudno przewidzieć, jakie stanowiska będą reprezentować 

szefowie tych organów w przyszłości, należy jednak sformułować przekonanie, że 

przewidziany w RODO system współpracy między organami jest właściwy, a jego powodzenie 

w przyszłości w dużej mierze zależy od zgodnego z literą prawa, orzecznictwem i wieloletnią 

praktyką sięgającą jeszcze czasów „sprzed RODO” wdrażania instrumentów przewidzianych 

prawem.  

                                                           
490 Posiedzenie LIBE. 
491 Tytułem przykładu można podać sytuację, w której w związku z listem posłów do Parlamentu Europejskiego, 

A. Halicki i R. Metsola, w sprawie „przekazania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji RP z rejestru 

PESEL wyznaczonemu Operatorowi (Poczta Polska S.A) w związku z realizacją zadań związanych z organizacją 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwrócono się do EROD o pilne rozpatrzenie sprawy na 

posiedzeniu plenarnym tego organu. W efekcie EROD przyjęła stanowisko, w którym podkreśliła, że to organy 

nadzorcze ochrony danych są odpowiedzialne za monitorowanie i egzekwowanie stosowania zasad ochrony 

danych. Więcej informacji dotyczących tej sprawy jest dostępnych na stronie internetowej UODO: 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1522 [dostęp: 16.04.2021]. 
492 Opis przebiegu prac w Radzie UE jest przedmiotem rozważań w rozdziale 3. 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1522
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Duże wyzwanie dla skuteczności RODO będzie stanowić przyjmowanie ustaleń 

dotyczących spójności w sprawach transgranicznych, skierowanych do krajowych organów 

ochrony danych w celu zapewnienia spójności czynności prawodawczych na poziomie 

krajowym. EROD może w tym kontekście przyjmować wiążące decyzje i ustalenia spójności, 

które kierowane są do krajowych organów nadzorczych. Pełni także rolę instytucji 

rozstrzygającej spory między organami krajowymi. Do dziś w przypadku spraw 

transgranicznych nie było żadnego sporu, który miałby być rozstrzygnięty zgodnie z procedurą 

przewidzianą w art. 65 RODO. W określonych sprawach, które dotyczą kilku państw 

członkowskich, organy nadzorcze nie mogą wydać decyzji, zanim nie skonsultują jej z Radą i 

nie otrzymają jej opinii w tej sprawie. Dotyczy to np. wiążących reguł korporacyjnych, 

kodeksów postępowania, certyfikacji oraz wykazów operacji przetwarzania podlegających 

wymogowi oceny skutków dla ochrony danych.  

Egzekwowanie RODO należy do organów krajowych, których uprawnienia w tym 

zakresie znacznie wzrosły po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia. Dla przetwarzania 

mającego miejsce w wielu państwach EOG RODO wprowadziło system współpracy między 

krajowymi organami ochrony danych oraz stworzyło jeden punkt kontaktowy – jest to 

mechanizm kompleksowej współpracy. W sprawach transgranicznych wiodące organy 

nadzorcze muszą przeprowadzić dochodzenia, prowadzić postępowania według krajowych 

przepisów, koordynować działania i dzielić się informacjami z innymi organami nadzorczymi. 

Wiodący organ nadzorczy to ten, w którego państwie znajduje się główna jednostka 

przedsiębiorstwa. Po zakończeniu pierwszej fazy działań wiodący organ nadzorczy komunikuje 

projekt decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy. W przypadku braku 

sprzeciwów przyjmuje się zgodę tych ostatnich z projektem decyzji (tzw. faza współpracy). Jak 

widać, mechanizm spójności uruchamiany jest jedynie w przypadku odrzucenia sprzeciwu 

przez wiodący organ nadzorczy i pojawienia się różnicy zdań. Rada służy wówczas jako organ 

rozstrzygający spory i wydaje wiążącą decyzję w kwestii będącej przedmiotem sporu. Organy 

nadzorcze muszą włączyć decyzję EROD w swoją ostateczną decyzję, którą kierują do stron. 

Egzekwowanie prawa leży zatem w kompetencjach organów nadzorczych, zaś EROD 

interweniuje jedynie w sytuacjach, gdy dochodzi do sporu. Mechanizm kompleksowej 

współpracy stanowi widoczne udoskonalenie dla przedsiębiorstw w porównaniu z poprzednią 

dyrektywą. Firmy muszą zwracać się tylko do jednego organu nadzorczego (nie zaś 31), co 

upraszcza prowadzenie działalności gospodarczej w UE i czyni je tańszym. Organy nadzorcze 

muszą zapewnić spójność w zakresie podejmowanych decyzji. W ten sposób przedsiębiorstwa 
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uzyskają jedną decyzję w sprawie transgranicznej bez względu na liczbę zaangażowanych w 

sprawę organów nadzorczych.  

Dla kształtowania polityki systemu ochrony danych osobowych w Europie istotny jest 

spójny program działania organów nadzorczych, w tym zwłaszcza wydawanie dalszych 

wytycznych celem lepszego zrozumienia i spójnej interpretacji RODO. Organy kontynuują 

prace nad opiniami w sprawie spójności, jak również doradzają Komisji Europejskiej w 

kwestiach związanych z ochroną danych493. EROD odgrywa też istotną rolę w dalszej 

konwergencji prawodawstwa związanego z ochroną danych i prywatnością na całym świecie. 

Z pewnością jest to duże wyzwanie z punktu widzenia politycznego, gdyż jednym z bardziej 

znanych przypadków postępowania prowadzonego w modelu transgranicznym jest sprawa 

Facebooka, która stała się szczególnie głośna po orzeczeniu TSUE wydanym w sprawie 

Schrems II494. Wyzwaniem dla EROD będzie więc ogólna presja, zwiększona 

zainteresowaniem mediów, dotycząca zapewnienia kompatybilności dla rozwoju gospodarki w 

warunkach zaufania, związana z tym, że dane osobowe są chronione bez względu na miejsce, 

w którym są przechowywane. RODO, które ze swoimi nowoczesnymi i horyzontalnymi 

zasadami zapewnia wysoki poziom ochrony praw jednostek przez niezależne organy 

nadzorcze, często jest postrzegane jako międzynarodowy punkt odniesienia.  

Pierwsza ocena RODO, w którą było zaangażowane liczne grono interesariuszy, w tym 

także krajowe organy nadzorcze i EROD, przedstawia dość zachowawcze wnioski, 

podkreślając osiągniecie, jakie stanowi wypracowanie przepisów RODO jako długo 

negocjowanego i dobrego kompromisu. Mając świadomość braków czy też wad w zakresie np. 

braku wspólnych przepisów administracyjnych w UE, z ewaluacji wynika przekonanie, że nie 

powinno się na siłę wprowadzać zmian do RODO.  

 

7.4.3 Dalsze działania UE mające wpływ na ochronę danych 

Wydaje się, że zarówno polityczne cele, jak i prawne rozwiązania wprowadzone w 

zakresie reformy ochrony danych osobowych wymagają zweryfikowania przez rynek, który 

wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Rodzi to pytanie o zastosowanie zasad ochrony 

                                                           
493 Np. opinia EROD i EIOD w sprawie wniosku Data Governance Act, 

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act-dga_pl [dostęp: 

16.04.2021]. 
494 S. Wikariak, Służby USA już nie zajrzą nam w dane?, „Dziennik Gazeta Prawna” 2020, nr 161(5314); P. 

Bednarz, Człowiek, który walczy z Facebookiem, 27 sierpnia 2020 r., www.wprost.pl [dostęp: 16.04.2021]; S. 

Schechner, E. Glazer, Ireland to Order Facebook to Stop Sending User Data to U.S. Privacy regulator’s order to 

suspend the company’s data transfers to the U.S. cites concerns over American government surveillance practices, 

„Wall Street Journal” z 9 września 2020 r. 

https://giodo.inforia4.pl/Info/Medium/1997838
https://giodo.inforia4.pl/Clipping/Detail/1498645695?DateFrom=08%2F01%2F2020%2000%3A00%3A00&Page=1&Path=9%2C2%2C10%2C0&Phrase=101%20skarg%20&Sort=IssueDateDesc&View=Detail
https://giodo.inforia4.pl/Info/Medium/5000606
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danych określonych w RODO do tak szczegółowych sektorów, jak np. sztuczna inteligencja 

czy blockchain. Założeniem unijnego prawodawcy było wdrożenie przepisów, które wymuszą 

na rynku wprowadzenie standardów ochrony danych, zwiększając zaufanie konsumentów do 

usług oferowanych w UE.  

W praktyce jednak kolejnym obszarem, któremu w przyszłości trzeba będzie sprostać, 

jest założenie, że przepisy RODO stanowią przeszkodę w rozwoju nowych technologii. Jedną 

z najbardziej obiecujących nowych technologii, której zdecentralizowana architektura 

rewolucjonizuje dzisiejsze podejście do przetwarzania i składowania danych, jest blockchain. 

Jak jednak przekonują eksperci zajmujący się tą problematyką, przeszkodą w rozwoju 

rozwiązań opartych na technologii blockchain paradoksalnie stała się konieczność zapewnienia 

zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych. Wskazują oni np. na problem z realizacją 

przewidzianego w RODO prawa do bycia zapomnianym, które zakłada możliwość trwałego 

usunięcia danych osobowych na żądanie. Podkreślają sprzeczność tego prawa z inherentnymi 

właściwościami systemu blockchain, który z założenia miał być absolutnie niezmienialną i 

transparentną technologią. Powyższy przykład stanowi więc wyzwanie dla nauki, aby zgodnie 

z filozofią RODO innowacje tworzyły bezpieczne środowiska i technologie, jak np. blockchain, 

zapewniając zgodność z zasadami ochrony danych. 

Ochrona danych osobowych jest zagwarantowana w ramach szeregu polityk Unii. 

Oznacza to, że prawodawstwo w tej dziedzinie będzie mieć znacznie szerszy zakres, 

obejmujący takie strategiczne obszary polityk unijnych, jak np. sztuczna inteligencja, zdrowie 

i badania naukowe czy wspomniane już wcześniej usługi telekomunikacyjne czy elektroniczne. 

Na te kwestie autorka zwracała już uwagę we wcześniejszych publikacjach, piszą, że 

„zagadnienie dotyczące wzajemnej relacji między skutecznym egzekwowaniem podstawowych 

praw do prywatności i ochrony danych osobowych a niezakłóconym rozwojem nowych 

technologii jest niezmiennie przedmiotem zainteresowania instytucji i organizacji 

międzynarodowych. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, zmieniając życie na wiele 

nieprzewidywalnych sposobów. Choć korzyści płynące z innowacji technologicznych są 

oczywiste, niezwykle ważne jest, aby decydenci i prawodawcy mieli na uwadze wpływ 

rewolucji technologicznej na zapewnienie prawa do prywatności i ochrony danych 

obywateli”495. 

Komisja Europejska, przedstawiając kolejne dokumenty o znaczeniu strategicznym dla 

rozwoju unijnej gospodarki, podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednich gwarancji praw 

                                                           
495 U. Góral, Wpływ nowych technologii na prywatność... 
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jednostki w świecie rozwijającej się technologii. Dlatego też przepisy regulujące stosowanie 

technologii opartych na sztucznej inteligencji muszą pozostawać w zgodzie z przepisami 

chroniącymi prawa podstawowe i prawa konsumenckie, zaś „budowanie ekosystemu zaufania 

jest celem politycznym samym w sobie i powinno zachęcać obywateli do stosowania sztucznej 

inteligencji oraz oferować przedsiębiorstwom i organizacjom publicznym pewność prawa 

umożliwiającą innowacyjność z wykorzystaniem AI. Komisja zdecydowanie popiera 

podejście, w świetle którego człowiek jest centrum i które będzie opierać się na komunikacie 

w sprawie budowania zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka”496. Na 

tle aktualnej sytuacji na globalnym rynku UE podejmuje działania zmierzające do zbudowania 

Jednolitego Rynku Cyfrowego i podjęcia konkurencji z rywalami z USA i Chin dzięki 

rozwojowi sztucznej inteligencji w Unii497. Jednym z argumentów przemawiającym za silną 

pozycją Unii w tym gospodarczym i politycznym sporze jest zbudowanie zaufania ogromnego 

rynku, jaki stanowią europejscy konsumenci, poprzez wprowadzenie przepisów regulujących 

bezpieczeństwo stosowania AI bez ryzyka nadużywania technologii498. Szczególnie istotne jest 

zapewnienie spójnego podejścia, tak aby nowe ramy regulacyjne dotyczące AI były jednakowe 

dla wszystkich państw członkowskich zarówno w odniesieniu do podmiotów sektora 

publicznego, jak i prywatnego, uwzględniając zasady zagwarantowane w RODO.  

Należy podkreślić, że pomimo 2-letniego okresu wdrażania RODO w latach 2016–2018 

nie wszystkie państwa członkowskie zdążyły na czas przyjąć odpowiednie przepisy krajowe 

dostosowujące prawo. Ponadto w kilku państwach członkowskich zwraca uwagę przyjęcie 

szerokiej interpretacji w zakresie odstępstw, wyjątków i ograniczeń przewidzianych w RODO, 

co grozi utrzymaniem fragmentacji poziomu ochrony osób, których dane dotyczą, mimo 

harmonizacji przepisów na poziomie UE. Jak alarmowała w 2019 r. organizacja AccessNow, 

„w najgorszych przypadkach niewielka liczba państw członkowskich przyjęła środki krajowe, 

które są sprzeczne z duchem, celem i treścią RODO. Wzywamy Komisję Europejską, aby 

wykorzystała swoje uprawnienia wynikające z traktatów UE do interwencji w krajach, w 

                                                           
496 Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji Europejskie podejście do doskonałości i zaufania, Komisja 

Europejska, 19 lutego 2020 r., https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-

intelligence-feb2020_pl.pdf [dostęp: 16.04.2021]. 
497 M. Ciesielski, UE na drodze do regulacji sztucznej inteligencji, 3 września 2020 r., 

https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/7811621,ue-na-drodze-do-regulacji-sztucznej-inteligencji.html [dostęp: 

16.04.2021]. 
498 UE prezentuje „białą księgę” rozwoju europejskiej sztucznej inteligencji, 19 lutego 2020 r., 

https://www.cyberdefence24.pl/ue-prezentuje-biala-ksiege-rozwoju-europejskiej-sztucznej-inteligencji [dostęp: 

16.04.2021]. 
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których krajowe środki, działania i decyzje podważają podstawowy cel RODO kosztem praw 

człowieka”499. 

Działania Komisji Europejskiej w zakresie monitorowania wdrożenia przez państwa 

członkowskie są integralnym elementem planowanej ewaluacji stosowania RODO, jednak rok 

2020 przyniósł zdarzenia, które w sposób nieplanowany wpłynęły i będą wywoływać 

długofalowy skutek dla unijnych procesów decyzyjnych, również w obszarze ochrony danych 

osobowych. Pandemia koronawirusa okazała się być wyzwaniem także w zakresie stosowania 

przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż jak podkreśla EIOD, „kryzys COVID-19 

pokazał, jak ważna jest dostępność danych i zaufanie obywateli. To nie wszystko: kryzys 

ujawnił również, że ochrona danych osobowych nie stanowi problemu, jest częścią 

rozwiązania. Jeśli przestrzenie danych pozostaną wierne wartościom europejskim, mogą 

utorować drogę dla otwartej, uczciwej i demokratycznej alternatywy dla obecnego 

dominującego modelu biznesowego, charakteryzującego się bezprecedensową koncentracją 

danych w grupie potężnych graczy”500. W istocie przekonanie, że przepisy rozporządzenia o 

ochronie danych nie stanowią przeszkody w realizacji działań w związku z walką z 

koronawirusem było szczególnie zauważalne w początkowym okresie trwania pandemii, 

dlatego też organy ochrony danych przywiązywały dużą wagę do obalenia tego mitu i 

wyjaśnienia pojawiających się w tym zakresie wątpliwości na tle prawnym501. Przyszłe 

działania UE w obszarze walki z COVID-19 będą też musiały brać pod uwagę wytyczne w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikające z unijnych przepisów502. 

  

                                                           
499 One Year Under the EU GDPR an Implementation Progress Report State of play, analysis, and 

recommendations, https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/One-Year-Under-GDPR-report.pdf 

[dostęp: 16.04.2021]. 
500 W. Wiewiórowski, Artificial Intelligence, data and our values – on the path to the EU’s digital future, 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/artificial-intelligence-data-and-our-values-path-eus-

digital_en [dostęp: 16.04.2021]. 
501 Zob. np. oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa, 12 marca 2020 r., 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 [dostęp: 16.04.2021]. 
502 Notatka prasowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669; 

Wytyczne dotyczące aplikacji pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w odniesieniu do ochrony danych, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(08) [dostęp: 16.04.2021]. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669


230 
 

Zakończenie 

 

Przedstawiona rozprawa zawiera kompleksową analizę polityki UE w odniesieniu do 

kwestii określenia zasad ochrony danych osobowych. Prowadzenie polityki w badanym 

obszarze wymagało omówienia procesu kształtowania się narzędzi jej realizacji czyli systemu 

przepisów prawa do ochrony danych osobowych. Na całokształt zagadnienia unijnej polityki 

ochrony danych składa się szereg działań podejmowanych na różnych poziomach. Należą do 

nich działania miękkie (konsultacje publiczne, projekty badawcze), zmiana i dostosowanie 

przepisów do współczesnych wyzwań technologicznych (ulepszenie systemu regulacyjnego) i 

stworzenie szczegółowych przepisów prawa na szczeblu UE (przejście od fragmentaryzacji 

prawa do spójnych standardów unijnych).  

Jednym z powtarzających się wyzwań dla krajowych i unijnych legislatorów jest próba 

uregulowania w przepisach zjawisk związanych z rozwojem technologicznym, prowadzącym 

do skoków cywilizacyjnych503. Mając za przedmiot badań politykę ochrony danych 

osobowych, praca dostarcza wielowątkowych analiz dotyczących potencjału, jaki daje 

przetwarzanie danych osobowych szeroko stosowane w gospodarce, polityce, marketingu i 

wielu innych sektorach. Wyjaśnia również, w jakim stopniu RODO należy postrzegać jako 

szansę dla Europejczyków w odzyskiwaniu  kontroli nad dotyczącymi ich informacjami, tak 

aby ograniczyć niejawne wpływanie oraz manipulowanie ich zachowaniami i postawami. 

Przedmiot badawczy wymagał uwględnienia wyzwań cywilizacyjnych przed jakimi stoją 

władze publiczne takich, jak konkurencyjność globalnej gospodarki czy zapewnienie cyfrowej 

suwerenności. Wielowątkowość problematyki ochrony danych osobowych sprawia, że stanowi 

ona złożony obszar badawczy z pogranicza nauk o polityce (sposób funkcjonowania 

demokracji), prawie (prawa i wolności człowieka), czy ekonomii (rozwój gospodarki cyfrowej, 

gospodarki opartej na danych).  

Przedmiotem badania były w szczególności uwarunkowania unijnej polityki ochrony 

danych w połączeniu z analizą czynników, które miały wpływ na kształtowanie kierunków 

działań politycznych decydentów. W wyniku badania powstało opracowanie, które w sposób 

kompleksowy opisuje przebieg procesu decyzyjnego przyjęcia unijnych przepisów o ochronie 

danych oraz analizuje szereg elementów składających się na całokształ polityki danych 

osobowych UE. Prace badawcze objęły swoim zakresem efekty unijnej reformy ochrony 

                                                           
503 Ch. Duquoc, Obecność chrześcijańska w społeczności ludzkiej. Nowa problematyka moralna, [w:] Perspektywy 

i problemy teologii moralnej, G. Angelini, J.-M. Aubert, F. Boeckle, E. Chiavacci, i in., Instytut Wydawniczy Pax 

1982 r. s. 279. 
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danych osobowych, w tym zwłaszcza jej aspekty prawne, technologiczne, gospodarcze i 

społeczne. 

 Rozważania poprzedzono syntetycznym omówieniem teoretycznych aspektów rozwoju 

prawnej regulacji ochrony danych w UE. Współczesne wyzwania związane z rozwojem 

gospodarki cyfrowej i rozwojem społeczeństwa informacyjnego należy rozpatrywać na tle 

genezy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowania się 

normatywnych rozwiązań w tym obszarze. Wniosek z pierwszego rozdziału wskazuje na brak 

spójności krajowych systemów i zróżnicowane standardy gwarancji ochrony danych obywateli 

w państwach członkowskich. Szczegółowa analiza procesu tworzenia przepisów wykazała, że 

zarówno na poziomie krajowym, jak i w instytucjach UE, często występowało diametralnie 

odmienne podejście w tym zakresie. Pod rządami dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. 

zapewnienie przez państwa członkowskie odpowiednich gwarancji ochrony danych często 

ustępowało innym priorytetom, związanym np. z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa czy 

porządku publicznego (np. w kontekście zwalczania terroryzmu). Z przeprowadzonych badań 

wynika, że mimo europejskich tradycji w zakresie ochrony danych osobowych, w pierwszym 

okresie obowiązywania przepisów niewystarczający był poziom zrozumienia dla tego 

zagadnienia.  

Przedstawione kulisy tworzenia przepisów prowadzą do postawienia wniosku, że 

rosnąca wartość ochrony danych osobowych we współczesnym świecie stawia w centrum 

zainteresowania prawne regulacje obowiązujące w tym obszarze. Wiąże się to z faktem, że dane 

osobowe stały się istotnym elementem gospodarki, procesów demokratycznych i przemian 

społecznych.  

W dysertacji właściwy obszar badań  naukowych stanowiły działania podejmowane 

przez głównych aktorów procesu negocjacji przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). Przepisy RODO uchwalone w 2016 r. wyznaczyły zasady 

przetwarzania danych we wszystkich państwach członkowskich określając obowiązki 

podmiotów prywatnych i publicznych oraz prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu. 

Kształt regulacji i wprowadzenie założeń unijnej reformy ochrony danych stanowił efekt 

aktywności politycznej ze strony unijnych kolegislatorów. Dodatkowo, w przypadku projektu 

RODO aktywność ze strony Komisji Europejskiej wiązała się zarówno z osobistymi celami 

wiceprzewodniczącej Komisji, jak i politycznym celem Unii utworzenia systemu 

gwarantującego łatwiejsze przetwarzanie danych i wsparcie dla rozwoju technologicznego 

unijnych firm. RODO nie powstawało w próżni prawnej, gdyż we wcześniejszym okresie Unia 

Europejska przyjęła kilka aktów o ochronie danych osobowych. Głównym z nich była 
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dyrektywa z 1995 r. Ochrona danych osobowych od czasu traktatu lizbońskiego zyskała rangę 

prawa podstawowego. Prawo to włączono do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 

do Karty praw podstawowych UE. Tym samym UE zyskała konkretną podstawę prawną 

pozwalającą modyfikować przepisy o ochronie tego prawa. 

Istotny celem politycznym była właściwa reakcja na szybki postęp techniczny, który 

przyniósł nowe wyzwania związane z ochroną danych, przetwarzanych i gromadzonych na 

niespotykaną wcześniej skalę. Integracja społeczno-gospodarcza, w ramach rynku 

wewnętrznego skutkowała dużo intensywniejszą transgraniczną wymianą danych. RODO 

miało w pełni uwzględnić zachodzące zmiany i promować gospodarkę cyfrową, ułatwiając 

swobodny przepływ danych, przy jednoczesnym wysokim poziomie ich ochrony. 

Analiza procesu legislacyjnego i udziału reprezentantów państw członkowskich 

wykazała, że mimo podjęcia decyzji o ujednoliceniu zasad na poziomie unijnym, w praktyce 

kompromis odnośnie do poszczególnych rozwiązań prawnych okazał się trudny do osiągnięcia. 

W pracy omówiono losy projektu RODO w relacji do zmieniających się w okresie badawczym 

kolejnych prezydencji Rady UE oraz ich wpływu na ostateczną treść przepisów. Z uwagi na 

osobiste uczestnictwo w pracach na przepisami RODO autorka nie unika przedstawienia ocen 

co do stopnia efektywności zaangażowania poszczególnych uczestników tego procesu. 

Przykładowo, praca zawiera opis przebiegu przygotowywania stanowiska rządu polskiego oraz 

sposób przeprowadzania konsultacji i przygotowywania interesariuszy do planowanych zmian 

przepisów. 

Przeprowadzone w kolejnych rozdziałach pracy badania stanowią analizę ścisle 

prawnego kontekstu uregulowania ochrony danych osobowych w relacji do wpływu jaki może 

wywierać na różne formy polityk publicznych.  

Najważniejszą konkluzją w wymiarze społecznym stanowi przekonanie o konieczności 

zapobieżenia dehumanizacji zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Nadużycia 

związane z komercyjnym przetwarzaniem danych mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian 

zagrażających skutecznym gwarancjom ochrony danych uznawanej za prawo podstawowe UE.  

Szereg zastosowań nowych technologii wynikających z potrzeby uproszczenia codziennych 

czynności, często wiąże się np. z wykorzystywaniem danych biometrycznych dla systemów 

ochrony pomieszczeń, czy monitorowaniem zachowania osób w celu dopasowania oferty np. 

użytkowników inteligentnych liczników energii. Publiczna dyskusja towarzysząca 

powstawania RODO miała spowodować wzrost  społecznej wrażliwości oraz wiedzy na temat 

funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ich wpływu na ograniczenie 

prywatności odbiorców. Wydaje się, że mimo wielu lat dyskusji przed, w trakcie prac i po 
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przyjęciu RODO, wyzwaniem nadal pozostaje wyważenie innowacyności usług komercyjnych 

z ryzykiem naruszenia prywatności. 

Na podkreślenie zasługuje wniosek z badań, że uprawnienia osób nie powinny 

pozostawać tylko literą prawa ale winny działać w praktyce, a obywatele muszą wiedzieć jak 

działa system przetwarzania danych. Zasada przejrzystości, jedna z podstawowych zasad 

RODO, nie powinna pozostać „mityczna”. Została ona wprowadzona, aby podmioty 

przetwarzające dane komunikowały najważniejsze kwestie związane w wykorzystywaniem 

danych w praktyce celem umożliwienia realnej kontroli praw przez zwykłych ludzi. Założenie 

unijnego prawodawcy, że jeśli informacje o procesach będą wystarczająco jasne i zrozumiałe 

to ludziom będzie łatwiej egzekwować swoje prawa na co dzień wymaga potwierdzenia. Duże 

znaczenie ma również znajomość mechanizmów działania współczesnego świata i cyfrowej 

rzeczywistości. W praktyce umożliwia i ułatwia ona egzekwowanie przysługujących 

obywatelom praw. Wymagana przez RODO zasada przejrzystości w zakresie przetwarzania 

danych osobowych oznaczajaca, że np. organizacje muszą przekazywać informacje o polityce 

prywatności, czy o wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji. Nabiera to szczególnie 

ważnego znaczenia przy wykorzystywaniu systemów sztucznej inteligencji. I choć po 

pierwszych trzech latach stosowania RODO zwraca się uwagę, że większość ludzi nie czyta 

informacji o polityce prywatności, to jednak wykazana w pracy rosnąca liczba spraw, które 

wpływają do organów ochrony danych wskazuje, że prawo o ochronie danych może być 

istotnym wsparciem w niwelowaniu ryzyka nieuczciwej konkurencji i dyskryminacji w 

dostępie do usług czy oferowanych na rynku produktów.504 Brak zainteresowania ze strony 

osób fizycznych może jednak stanowić przeszkodę w nadaniu przepisom RODO pełnej 

efektywności. Mimo, że najczęstsze krytyczne uwagi wobec nowego systemu ochrony danych 

dotyczą nieefektywności nowych procedur, to jednak największy niepokój budzi ryzyko braku 

rzeczywistej ochrony praw osób. W związku z tym, według autorki niezwykle istotna jest 

dalsza budowa świadomych postaw wśród społeczeństwa, żeby zniwelować brak 

zainteresowania osób fizycznych informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych. 

Dysertacja stanowi wkład w toczącą się dyskusję na temat nowego porządku 

gospodarczego, w którym główny nurt wytyczają giganci technologiczni z Doliny Krzemowej. 

Opracowanie przynosi odpowiedzi na pytania o rolę jaką odgrywają dane osobowe w rewolucji 

cyfrowej, pokazując jednocześnie, jakimi środkami do uregulowania na nowo zasad gry 

                                                           
504 F. Zuiderveen Borgesius, Discrimination, Artificial Intelligence and Algorithmic Decision-Making, Rada 

Europy, Strasbourg, 2018, https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-

making/1680925d73 [dostęp: 16.04.2021] 

https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73
https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73
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dysponują unijni decydenci. Wprowadzenie unijnych zasad ochrony danych wzbudziło duże 

zainteresowanie ze strony różnych grup interesów, co również zostało uwzględnione w analizie 

celów reformy ochrony danych. Polityka tych podmiotów była wyznaczona obszarem 

zainteresowania związanego z nowymi technologiami, Internetem, możliwością wpływu na 

zmiany społeczne i zachowania ludzkie, oraz na liberalną demokrację.  

Nowe technologie, tak chętnie wykorzystywane w działalności gospodarczej, służą do 

pozyskiwania nowych klientów, rynków zbytu i nowych form osiągania zysków. Stały się też 

nowym sposobem dotarcia do wyborców, pozyskiwania elektoratu i prowadzenia kampanii 

informacyjnej z wykorzystanie danych o zachowaniu czy preferencjach użytkowników mediów 

społecznościowych.  

Kompleksowy obszar objęty zakresem pracy pokazuje jak szerokie oddziaływanie mają 

przepisy RODO, które w swoim pierwotnym założeniu miały uregulować swobodny przepływ 

danych na jednolitym rynku unijnym i zabezpieczać prawa podmiotów danych. Nowe 

zastosowania osiągnieć rozwoju technologicznego przekładają się na zachowania ludzkie, na 

potrzebę przygotowania społeczeństwa do nowych realiów, w których wykorzystuje się 

powszechnie i w sposób masowy informacje o charakterze osobistym.  

W toczonych dyskusjach politycznych ważnym tematem jest zagadnienie suwerenności 

cyfrowej państw w świecie zdominowanym przez nowe technologie umożliwiające różne 

formy kontroli i wpływania na użytkowników Internetu. W tym kontekście RODO stało się 

ważnym elementem cyfrowej niezależności, zapewniającym decydentom ramy umożliwiające 

rozwiązywanie problemów politycznych i regulacyjnych na styku między „tradycyjnymi” 

pomysłami dotyczącymi realizowania polityki publicznej a zastosowaniami nowych 

technologii do celów politycznych. Badanie przykładów zastosowań najnowszych osiągnięć 

technologicznych do realizacji działań publicznych ukazuje wyzwania, jakim współcześnie 

musi sprostać demokracja. Stosowanie uznanych w UE zasad ochrony danych może stanowić 

pomoc we właściwym do nich podejściu. 

Opracowanie przedstawia różne koncepcje usytuowania ochrony danych osobowych w 

centrum unijnej polityki w odniesieniu do cyfrowej suwerenności. Badania uwzględniają 

perspektywę naukową, społeczną, polityczną oraz biznesową. Przeprowadzona w ramach pracy 

analiza zagrożeń demokracji, jakie mogą pojawić się w związku ze sposobem wykorzystania 

nowych technologii, miała na celu wykazanie, że zapewnienie odpowiedniego poziomu 

ochrony danych osobowych ma istotne znaczenie dla polityki na poziomie unijnym i państw 

członkowskich. Odgrywa bowiem ważną rolę w zapewnieniu zdolności do samodzielnego, 

niezależnego od podmiotów zewnętrznych, sprawowania władzy politycznej nad określonym 
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terytorium. W związku z tym, w pracy przeanalizowano wpływ przepisów o ochronie danych 

osobowych na procesy demokratyczne, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych, 

przetwarzania w chmurze i suwerenności technologicznej.  

Finalnym osiągnięciem pracy jest ocena faktycznych skutków funkcjonowania 

przepisów RODO w obszarze unijnej polityki gospodarczej i społecznej. Wynika z niej, że 

ochrona danych osobowych za pomocą unijnych regulacji nie będzie wystarczająco 

skutecznym narzędziem unijnej polityki, jeśli nie będą jej towarzyszyły świadome działania po 

stronie firm oraz ich klientów. Instytucje państwowe natomiast są zobowiązane do zapewnienia 

obywatelom swobód w zakresie autonomii informacyjnej. Tylko w ten sposób UE może stać 

się obszarem, w którym etyczne wykorzystywanie danych przełoży się bezpośrednio na wzrost 

zaufania obywateli a zarazem konsumentów do serwisów publicznych i usług komercyjnych 

oferowanych drogą internetową. 

Pozytywnym aspektem, który przyświecał unijnemu prawodawcy było budowanie 

jednolitej polityki w obszarze ochrony danych osobowych, którą realizować miałyby państwa 

członkowskie. Wyznaczenie kierunków tej polityki przekładałoby się na kształtowanie na 

poziomie krajowym podobnej kultury prawnej w zakresie praw podstawowych. Unijny 

prawodawca prezentował przepisy RODO jako jedno z głównych osiągnięć prawodawstwa 

europejskiego w zakresie kreowania unijnych standardów praw człowieka.  

Jednakże ze strony ekspertów stosujących przepisy o ochronie danych nie brak głosów 

krytykujących rozporządzenie za brak skuteczności i efektywności wprowadzonych procedur i 

mechanizmów. Innym często spotykanym zarzutem jest przypisywanie wymogom ochrony 

danych funkcji ograniczającej rozwój firm technologicznych poprzez utrudnianie 

innowacyjnych zastosowań technicznych.505  

Dysertacja pozwala na sformułowanie nowego pojęcia jakim jest polityka ochrony 

danych osobowych. Składa się na nią przede wszystkim zespół działań decydentów unijnych 

zmierzający do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych oraz oddziaływanie 

poszczególnych uczestników procesu prawodawczego (kraje UE, lobbyści, podmioty spoza 

UE). 

Podsumowując, niniejsze opracowane stanowi próbę syntezy procesu tworzenia 

przepisów z zakresu prawa ochrony danych osobowych w kontekście ich znaczenia dla 

interesów ekonomicznych, politycznych i społecznych. W sensie politycznym, Unia 

Europejska wprowadziła regulacje ochrony danych osobowych, tj. gwarancje prawa 

                                                           
505 D. Naranjo, EU must let its crown jewel shine: GDPR needs progress, EDRI, lipiec 2020, https://edri.org/our-

work/eu-must-let-its-crown-jewel-shine-gdpr-needs-progress/ [dostęp: 16.04.2021]. 

https://edri.org/eu-must-let-its-crown-jewel-shine-gdpr-needs-progress/
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podstawowego. Proces stanowienia prawa został poddany licznym wpływom z uwagi na jego 

bezpośrednie powiązanie z rozwojem gospodarki cyfrowej. Kolejny istotny element tej reformy 

stanowi powiązanie infrastruktury krytycznej opartej na danych z potrzebą zapewnienia 

stabilności geopolitycznej.  

Praca analizując realizację celów politycznych UE wykazuje, że kierunek polityki 

ochrony danych formalnie wyrażony w przyjęciu przepisów RODO ma szeroki wpływ na 

istotne obszary unijnej polityki, jak jednolity rynek, strategia Cyfrowa Europa i rozwój 

standardów podstawowych praw człowieka. Zagadnienie jest szczególnie ważne w kontekście 

współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, które stawiają dzisiejsze społeczeństwo w pozycji 

obserwatora postepu rozwoju technologii cyfrowej, niosące ze sobą zarówno pozytywne jak i 

negatywne skutki dla przyszłych pokoleń. 
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