
2.Podstawowe definicje i pojęcia związane z ochroną 
danych osobowychDane osobowe-to informacje o osobach fizycznych. 

Dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
bezpośrednio (np. na podstawie danych posiadanych przez administratora) lub 
pośrednio (na podstawie danych, do których administrator jest w stanie 
stosunkowo łatwo dotrzeć -bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań). 
 
Nie ma ustawowego katalogu danych osobowych, jednakże wskazuje się, że 
danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki 
określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub 
społeczne. 
 
 Dane osobowe mogą mieć formę alfabetyczna, cyfrową, zdjęcia, video, dźwięku 
lub np. danych biometrycznych (odciski palców, obraz tęczówki). Np. adres e-mail 
może stanowić dane osobowe. 
 
Dane osobowe wrażliwe-kategoria danych osobowych objętych szczególną 
ochroną, których przetwarzanie jest poddane zasadom bardziej rygorystycznym 
niż przetwarzanie innych kategorii danych osobowych. Ich przetwarzanie jest co 
do zasady zabronione, a dopuszczalne jedynie w szczególnych, ściśle 
określonych w ustawie okolicznościach. 
 
Danymi osobowymi wrażliwymi są informacje (katalog zamknięty) -ujawniające 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjnąlub związkową, dane o stanie 
zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane 
dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
Osoba, której dane dotyczą-sformułowanie którym posługuje się polska ustawa o 
ochronie danych osobowych -każda osoba fizyczna, bez względu na jej 
obywatelstwo, wiek czy też zdolność do czynności prawnych. 
  
Ustawy nie stosuje się do danych dotyczących osób zmarłych oraz (w części) do 
jawnych danych i informacji udostępnianych w ramach Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej.Przetwarzanie danych osobowych-to 
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych od ich zebrania do 
usunięcia, przykładowo: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie (niszczenie danych osobowych lub ich 
modyfikacja, która uniemożliwia ustalenie tożsamości osoby, której dane 
dotyczą). Przetwarzanie może się odbywać w systemie informatycznym lub 
metodami tradycyjnymi (w segregatorach, skorowidzach, księgach). 
 
Administrator danych osobowych-może być podmiotem publicznym lub 
prywatnym. To podmiot (np. jednostka organizacyjna, organ władzy publicznej, 
osoba) decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  
 



W przypadku spółki administratorem danych osobowych jest sama spółka, nie 

zaś jej organy, osoby zasiadające w organach tej spółki lub pełniące w niej 

funkcje kierownicze. W przypadku organów państwowych, organów samorządu 

terytorialnego oraz państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, 

organy takie uznaje się za jednego administratora, jeżeli przetwarzanie danych 

służy temu samemu interesowi publicznemu. 

 

Administrator decyduje o tym jakie dane zbiera, do czego je przetwarza i czy 

przetwarza je sam czy np. powierza dane do przetwarzania osobom trzecim (np. 

outsourcując te czynności).Polską ustawę stosuje się do administratorów, którzy 

mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

albo w państwie trzecim (nienależącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków 

technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosowanie ustawy jest wyłączone, jeśli środki techniczne znajdujące się na 

terenie Polski służą wyłącznie do przekazywania danych (tranzytu). 

 

Administrator bezpieczeństwa informacji-osoba, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, niekarana za przestępstwo 

umyślne i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych 

osobowych. Może zostać powołana przez Administratora danych osobowych. 

Jego rolą jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych w organizacji.  

 

Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi 

jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. 

Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa 

informacji.Zbiór danych osobowych-posiadającystrukturę zestaw danych 

osobowych, dostępnych według określonych kryteriów (osobowych -takich jak 

imię, nazwisko, data urodzenia, lub też nieosobowych -np. data wprowadzenia 

danych do zbioru).  

Zestaw ten może być rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. W przypadku 

danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, ustawę 

stosuje się zarówno do danych przetwarzanych w zbiorach, jak i poza nimi, 

jednakże w przypadku przetwarzania metodami tradycyjnymi, przetwarzanie 

danych w zbiorze jest warunkiem stosowania ustawy. 

 

Przetwarzający dane osobowe-podmiot przetwarzający dane osobowe, którym 

może być sam administrator danych osobowych, osoba upoważniona przez 

administratora do przetwarzania (np. pracownik, do którego zadań należy 

przetwarzanie danych osobowych) lub podmiot zewnętrzny, któremu powierzono 

przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie. Z taką 



sytuacją mamy do czynienia np. przy outsourcowaniu usług. Należy pamiętać, że 

podmiot upoważniony ani przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych, nie staje się administratorem.Pojęcie 

przetwarzającego nie musi być przypisane do jednego podmiotu w odniesieniu do 

jednego zbioru danych osobowych -możliwe jest częściowe przetwarzanie 

danych przez administratora, a częściowe ich powierzenie lubteż powierzenie 

przetwarzania kilku podmiotom. 


