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Wyciąg z Rozporządzenia 
 
Artykuł 4. Definicje.  
 
Na użytek niniejszego rozporządzenia:  
1) „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  
 
2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  
 
3) „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych 
w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;  
 
4) „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;  
 
5) „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można 
ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych 
informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są 
objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;  
 
6) „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według 
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, 
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;  
 
7) „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii 
lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa 
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne 
kryteria jego wyznaczania;  
 
8) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;  
 
9) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak 
uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być 
zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 
przetwarzania;  
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10) „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy 
osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą 
przetwarzać dane osobowe;  
 
11) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome 
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych;  
 
12) „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa 
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;  
 
13) „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych 
cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub 
zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej 
od tej osoby fizycznej;  
 
14) „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego 
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych 
osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie 
jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;  
 
15) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym 
osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje 
o stanie jej zdrowia;  
 
16) „główna jednostka organizacyjna” oznacza:  
a) jeżeli chodzi o administratora posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym 
państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii, 
a jeżeli decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej 
jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo 
nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę 
organizacyjną, w której zapadają takie decyzje; 
b) jeżeli chodzi o podmiot przetwarzający posiadający jednostki organizacyjne w więcej niż 
jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja 
w Unii lub, w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii 
– jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne 
czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu 
przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym 
obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia; 
 
17) „przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot 
przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;  
 
18) „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność 
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące 
regularną działalność gospodarczą;  
 
19) „grupa przedsiębiorstw” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz 
przedsiębiorstwa przez nie kontrolowane;  
 
20) „wiążące reguły korporacyjne” oznaczają polityki ochrony danych osobowych stosowane 
przez administratora lub podmiot przetwarzający, którzy posiadają jednostkę organizacyjną 
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na terytorium państwa członkowskiego, przy jednorazowym lub wielokrotnym przekazaniu 
danych osobowych administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w co najmniej 
jednym państwie trzecim w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców 
prowadzących wspólną działalność gospodarczą;  
 
21) „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 51;  
 
22) „organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy” oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy 
przetwarzanie danych osobowych, ponieważ:  
a) administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na 
terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego; 
b) przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane 
dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; 
lub 
c) wniesiono do niego skargę; 
 
23) „transgraniczne przetwarzanie” oznacza:  
a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności 
jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub 
podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż 
jednym państwie członkowskim; albo 
b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności 
pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, 
ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, 
w więcej niż jednym państwie członkowskim; 
 
24) „mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw” oznacza sprzeciw wobec projektu 
decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia lub czy 
planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne 
z niniejszym rozporządzeniem, który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę wynikającego 
z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane 
dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu 
danych osobowych w Unii;  
 
25) „usługa społeczeństwa informacyjnego” oznacza usługę w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535;  
 
26) „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające 
na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze 
umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.  
 
Artykuł 28. Podmiot przetwarzający.  
 
1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie 
z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 
wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  
 
2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 
uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej 
pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych 
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając 
tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  
 
3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego 
instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego 
i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania 
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przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 
których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Ta umowa lub inny instrument 
prawny stanowią w szczególności, że podmiot przetwarzający:  
a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co 
dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 
ważny interes publiczny;  
b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy;  
c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32;  
d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w ust. 2 i 4;  
e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi 
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III;  
f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36;  
g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 
administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych;  
h) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi 
lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym 
inspekcji, i przyczynia się do nich.  
W związku z obowiązkiem określonym w akapicie pierwszym lit. h) podmiot przetwarzający 
niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa 
członkowskiego o ochronie danych.  
 
4. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania 
podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny 
podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które 
podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony 
danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między administratorem a podmiotem 
przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa w ust. 3, w szczególności obowiązek 
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. 
Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 
obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie 
obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie 
przetwarzającym.  
 
5. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, podmiot 
przetwarzający może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu 
postępowania, o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, 
o którym mowa w art. 42. 
 
6. Bez uszczerbku dla indywidualnych umów między administratorem a podmiotem 
przetwarzającym, umowa lub inny akt prawny, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, mogą się opierać w całości lub w części na standardowych klauzulach umownych, 
o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego artykułu, także gdy są one elementem certyfikacji 
udzielonej administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 42 i 43.  
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7. Komisja może określić standardowe klauzule umowne dotyczące kwestii, o których mowa 
w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 93 ust. 2.  
 
8. Organ nadzorczy może przyjąć standardowe klauzule umowne dotyczące kwestii, o których 
mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, zgodnie z mechanizmem spójności, o którym mowa 
w art. 63.  
 
9. Umowa lub inny akt prawny, o których mowa w art. 3 i 4, mają formę pisemną, w tym 
formę elektroniczną.  
 
10. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84, jeżeli podmiot przetwarzający naruszy niniejsze 
rozporządzenie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za 
administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 
 
Artykuł 32. Bezpieczeństwo przetwarzania.  
 
1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst 
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot 
przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym 
przypadku:  
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;  
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania;  
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.  
 
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności 
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub 
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych.  
 
3. Wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można 
wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym 
mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42. 
  
4. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by 
każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na 
polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego.  
 
Artykuł 33. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.  
 
1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – 
w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – 
zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało 
prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza 
się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.  
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2. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.  
 
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej:  
a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 
wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie 
i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;  
b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie 
innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;  
c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;  
d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia 
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.  
 
4. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można je 
udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 
  
5. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym 
okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania 
zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie 
przestrzegania niniejszego artykułu.  
 
Artykuł 34. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 
osobowych.  
 
1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, 
której dane dotyczą, o takim naruszeniu.  
 
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jasnym i prostym językiem 
opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej 
informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d).  
 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących 
przypadkach:  
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te 
zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności 
środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do 
tych danych osobowych;  
b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego 
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;  
c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje 
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, 
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.  
 
4. Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu 
ochrony danych osobowych, organ nadzorczy – biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że to 
naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko – może od niego tego 
zażądać lub może stwierdzić, że spełniony został jeden z warunków, o których mowa w ust. 3.  
 
Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych.  
 
1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze 
względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może 
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator 
przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania 
danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.  
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2. Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, administrator konsultuje się z inspektorem 
ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony.  
 
3. Ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w ust. 1, jest wymagana 
w szczególności w przypadku:  
a) systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób 
fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest 
podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób 
znacząco wpływających na osobę fizyczną;  
b) przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, 
o czym mowa w art. 10; lub  
c) systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.  
 
4. Organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji 
przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych na 
mocy ust. 1. Organ nadzorczy przekazuje te wykazy Europejskiej Radzie Ochrony Danych, 
o której mowa w art. 68.  
 
5. Organ nadzorczy może także ustanowić i podać do wiadomości publicznej wykaz rodzajów 
operacji przetwarzania niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony 
danych. Organ nadzorczy przekazuje te wykazy Europejskiej Radzie Ochrony Danych.  
 
6. Jeżeli wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5, obejmują czynności przetwarzania związane 
z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich 
zachowania w kilku państwach członkowskich lub mogące znacznie wpłynąć na swobodny 
przepływ danych osobowych w Unii, przed przyjęciem takich wykazów właściwy organ 
nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o którym mowa w art. 63.  
 
7. Ocena zawiera co najmniej:  
a) systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy 
ma to zastosowanie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  
b) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;  
c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa 
w ust. 1; oraz  
d) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki 
i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać 
przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych 
interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.  
 
8. Oceniając – w szczególności do celów oceny skutków dla ochrony danych – skutki operacji 
przetwarzania wykonywanych przez administratora lub podmiot przetwarzający, uwzględnia 
się przestrzeganie przez takiego administratora lub taki podmiot przetwarzający 
zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40.  
 
9. W stosownych przypadkach administrator zasięga opinii osób, których dane dotyczą, lub 
ich przedstawicieli w sprawie zamierzonego przetwarzania, bez uszczerbku dla ochrony 
interesów handlowych lub publicznych lub bezpieczeństwa operacji przetwarzania.  
 
10. Ust. 1–7 nie mają zastosowania, jeżeli przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) ma 
podstawę prawną w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator, i prawo takie reguluje daną operację przetwarzania lub zestaw operacji, 
a oceny skutków dla ochrony danych dokonano już w ramach oceny skutków regulacji 
w związku z przyjęciem tej podstawy prawnej – chyba że państwa członkowskie uznają za 
niezbędne, by przed podjęciem czynności przetwarzania dokonać oceny skutków dla ochrony 
danych.  
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11. W razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji 
przetwarzania, administrator dokonuje przeglądu, by stwierdzić, czy przetwarzanie odbywa 
się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych.  
 
Artykuł 36. Uprzednie konsultacje.  
 
1. Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35, wskaże, że 
przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków 
w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania administrator 
konsultuje się z organem nadzorczym.  
 
2. Jeżeli organ nadzorczy jest zdania, że zamierzone przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1, 
stanowiłoby naruszenie niniejszego rozporządzenia – w szczególności gdy administrator 
niedostatecznie zidentyfikował lub zminimalizował ryzyko – organ nadzorczy w terminie do 
ośmiu tygodni od wpłynięcia wniosku o konsultacje udziela administratorowi, a gdy ma to 
zastosowanie także podmiotowi przetwarzającemu pisemnego zalecenia i może skorzystać 
z dowolnego ze swoich uprawnień, o których mowa w art. 58. Okres ten można przedłużyć 
o sześć tygodni ze względu na złożony charakter zamierzonego przetwarzania. Organ 
nadzorczy informuje administratora, a gdy ma to zastosowanie także podmiot przetwarzający, 
o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku o konsultacje, z podaniem 
przyczyn tego opóźnienia. Bieg tych terminów można zawiesić, do czasu aż organ nadzorczy 
uzyska wszelkie informacje, których zażądał do celów konsultacji.  
 
3. Konsultując się z organem nadzorczym zgodnie z ust. 1, administrator przedstawia mu:  
a) gdy ma to zastosowanie – odpowiednie obowiązki administratora, współadministratorów 
oraz podmiotów przetwarzających uczestniczących w przetwarzaniu, w szczególności 
w przypadku przetwarzania w ramach grupy przedsiębiorstw;  
b) cele i sposoby zamierzonego przetwarzania;  
c) środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;  
d) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;  
e) ocenę skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35; oraz  
f) wszelkie inne informacje, których żąda organ nadzorczy.  
 
4. Państwa członkowskie konsultują się z organem nadzorczym, przygotowując projekt aktu 
prawnego przyjmowanego przez parlament narodowy lub aktu wykonawczego opartego na 
takim akcie prawnym, jeżeli projekt dotyczy przetwarzania.  
 
5. Niezależnie od ust. 1 prawo państwa członkowskiego może wymagać, by administratorzy 
konsultowali się z organem nadzorczym i uzyskiwali jego uprzednią zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez administratora do celów wykonania zadania realizowanego przez 
administratora w interesie publicznym, w tym przetwarzania w związku z ochroną socjalną 
i zdrowiem publicznym.  
 
Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania.  
 
Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po 
przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy - z 
zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia - administrator i podmiot 
przetwarzający spełnią warunki określone w niniejszym rozdziale, w tym warunki dalszego 
przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej. Wszystkie przepisy niniejszego 
rozdziału należy stosować z myślą o zapewnieniu, by nie został naruszony stopień ochrony 
osób fizycznych zagwarantowany w niniejszym rozporządzeniu. 
 


