Porównanie dotychczasowego brzmienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z ich brzmieniem po
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Nowelizowany przepis Dotychczasowe brzmienie przepisu
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych
1. Niedopuszczalne jest ostateczne
Art. 26a ust. 1
rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy osoby,
której dane dotyczą, jeżeli jego treść jest
wyłącznie wynikiem operacji na danych
osobowych, prowadzonych w systemie
informatycznym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli
rozstrzygnięcie zostało podjęte podczas
zawierania lub wykonywania umowy i
uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą.
Art. 43 ust. 1

1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych
zwolnieni są administratorzy danych:
1) zawierających informacje niejawne,
1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności
operacyjno-rozpoznawczych przez
funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych
czynności,
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla
potrzeb postępowania sądowego oraz na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze
Karnym,
2a) przetwarzanych przez Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej,
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na
potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w

Brzmienie przepisu po uwzględnieniu zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r.
o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230,
poz. 1371) - art. 30
1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie
indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą,
jeżeli jego treść jest wyłącznie wynikiem operacji na
danych osobowych, prowadzonych w systemie
informatycznym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rozstrzygnięcie
zostało podjęte podczas zawierania lub wykonywania
umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane
dotyczą, albo jeżeli zezwalają na to przepisy prawa,
które przewidują również środki ochrony
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są
administratorzy danych:
1) zawierających informacje niejawne,
1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności
operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy
organów uprawnionych do tych czynności,
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb
postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów
o Krajowym Rejestrze Karnym,
2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej,
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na
potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w
Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym,
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Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Wizowym Systemie Informacyjnym,
3) dotyczących osób należących do kościoła lub
innego związku wyznaniowego, o uregulowanej
sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby
tego kościoła lub związku wyznaniowego,
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u
nich, świadczeniem im usług na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także dotyczących
osób u nich zrzeszonych lub uczących się,
5) dotyczących osób korzystających z ich usług
medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej,
radcy prawnego, rzecznika patentowego,
doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,
6) tworzonych na podstawie przepisów
dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wyborów na
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na
wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz
dotyczących referendum ogólnokrajowego i
referendum lokalnego,
7) dotyczących osób pozbawionych wolności na
podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do
wykonania tymczasowego aresztowania lub kary
pozbawienia wolności,
8) przetwarzanych wyłącznie w celu
wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej,
9) powszechnie dostępnych,
10) przetwarzanych w celu przygotowania

2c) przetwarzanych przez właściwie organy na
podstawie przepisów o wymianie informacji z
organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej,
3) dotyczących osób należących do kościoła lub
innego związku wyznaniowego, o uregulowanej
sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego
kościoła lub związku wyznaniowego,
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich,
świadczeniem im usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich
zrzeszonych lub uczących się,
5) dotyczących osób korzystających z ich usług
medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy
prawnego, rzecznika patentowego, doradcy
podatkowego lub biegłego rewidenta,
6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących
wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu
Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wyborów na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza,
prezydenta miasta oraz dotyczących referendum
ogólnokrajowego i referendum lokalnego,
7) dotyczących osób pozbawionych wolności na
podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do
wykonania tymczasowego aresztowania lub kary
pozbawienia wolności,
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia
faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości
finansowej,
9) powszechnie dostępnych,
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Art. 47

rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia
naukowego,
11) przetwarzanych w zakresie drobnych
bieżących spraw życia codziennego.
1. Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo
docelowe daje gwarancje ochrony danych
osobowych na swoim terytorium przynajmniej
takie, jakie obowiązują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie
danych osobowych wynika z obowiązku
nałożonego na administratora danych przepisami
prawa lub postanowieniami ratyfikowanej
umowy międzynarodowej.
3. Administrator danych może jednak przekazać
dane osobowe do państwa trzeciego, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to
zgody na piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania
umowy pomiędzy administratorem danych a
osobą, której dane dotyczą, lub jest
podejmowane na jej życzenie,
3) przekazanie jest niezbędne do wykonania
umowy zawartej w interesie osoby, której dane
dotyczą, pomiędzy administratorem danych a
innym podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na
dobro publiczne lub do wykazania zasadności
roszczeń prawnych,

10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy
wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły
wyższej lub stopnia naukowego,
11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących
spraw życia codziennego.
1. Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe
zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych.
1a. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o
którym mowa w ust. 1, jest oceniany z
uwzględnieniem wszystkich okoliczności dotyczących
operacji przekazania danych, w szczególności biorąc
pod uwagę charakter danych, cel i czas trwania
proponowanych operacji przetwarzania danych, kraj
pochodzenia i kraj ostatecznego przeznaczenia danych
oraz przepisy prawa obowiązujące w danym państwie
trzecim oraz stosowane w tym państwie środki
bezpieczeństwa i zasady zawodowe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie
danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego
na administratora danych przepisami prawa lub
postanowieniami ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, gwarantującymi odpowiedni
poziom ochrony tych danych.
3. Administrator danych może jednak przekazać dane
osobowe do państwa trzeciego, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na
piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy
pomiędzy administratorem danych a osobą, której dane
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5) przekazanie jest niezbędne do ochrony
dotyczą, lub jest podejmowane na jej życzenie,
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy
6) dane są ogólnie dostępne.
zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą,
pomiędzy administratorem danych a innym
podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro
publiczne lub do wykazania zasadności roszczeń
prawnych,
5) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą,
6) dane są ogólnie dostępne.

Uwagi:
Tekst w kolorze pomarańczowym oznacza zmienione przepisy.

