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WSTĘP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) znane jako RODO weszło w życie 
25 maja 2018 r. Dotyczy ono wszystkich podmiotów, które 
przetwarzają dane osobowe, niezależnie od ich formy praw-
nej. Dlatego również organizacje pozarządowe zarejestro-
wane w Polsce lub działające na terytorium Polski zostały 
nim objęte.

Treść RODO ma charakter uniwersalny – zawarte w nim pojęcia i klauzule są 

na tyle ogólne, że z jednej strony umożliwia to dostosowanie nowych prze-

pisów do specyfiki różnych branż, porządków prawnych i postępu technolo-

gicznego, z drugiej zaś mało precyzyjne zapisy mogą sprawić, że wprowa-

dzenie RODO będzie dla organizacji pozarządowych wyzwaniem.

Publikacja uwzględnia stan prawny przepisów związanych z  ochroną 

danych osobowych na dzień 1 czerwca 2018 r. Ponieważ RODO jest ak-

tem nowym, brakuje związanej z nim praktyki stosowania, w szczegól-

ności orzeczeń sądów i  interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych (UODO). Staraliśmy się jednak uwzględnić wszystkie najnowsze 

trendy i poglądy doktryny, aby jak najbardziej dostosować przekaz do 

specyfiki środowiska organizacji pozarządowych. Tę wersję poradnika 

traktujemy jako rozwojową. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i ko-

mentarze, które prosimy przesyłać na adres: klon@klon.org.pl.
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I.

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH

W tym rozdziale dowiesz się:

Od 25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane Rozporządzenie 2016/6791 ina-

czej nazywane RODO oraz weszła w  życie Ustawa z  dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych2. Tym samym straciły moc obowiązującą: Dy-

rektywa 95/46/WE, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-

bowych3 oraz wydane do niej akty wykonawcze (takie jak np. Rozporządze-

nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sy-

stemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz Roz-

porządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w spra-

wie trybu i  sposobu realizacji zadań w  celu zapewniania przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeń-

stwa informacji).

RODO obejmuje ochroną osoby fizyczne, które przebywają na terenie 

Unii Europejskiej niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamiesz-

kania. Ochrona ta jest udzielana w  związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych tych osób.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, s. 1.

2 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000).

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922).
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