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WSTĘP

zagadnienia związane z ochroną danych osobowych są 
uznawane przez organizacje pozarządowe za bardzo skom-
plikowane, co często zniechęca do kompleksowego ure-
gulowania tych kwestii w stowarzyszeniu, fundacji. te-
mat ochrony danych osobowych bywa odsuwany na dalszy 
plan. A jeśli odpowiednie działania zostaną już podjęte, 
to wzorcem dla nich stają się ogólnodostępne rozwiązania, 
które niekoniecznie będą dostosowane do potrzeb trzecie-
go sektora.

Przetwarzanie danych osobowych przez organizacje i związane z tym obo
wiązki mogą nastręczać wielu problemów i wywoływać sporo niepewności 
wśród działaczy i pracowników/pracowniczek tych organizacji. Mając tego 
świadomość, przygotowaliśmy poniższe opracowanie, które – mamy nadzie
ję – na praktycznych przykładach wyjaśni podstawowe pojęcia związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, nakreśli zakres najważniejszych obo
wiązków związanych z procesami przetwarzania danych w ramach organi
zacji. Umożliwi także zapoznanie się z wzorami dokumentów dostosowany
mi do charakteru podmiotów, jakimi są organizacje pozarządowe, a także do 
prowadzonej przez nie działalności.

Niniejsze opracowanie nie dotyka wszystkich kwestii związanych z procesa
mi przetwarzania danych osobowych, jednak stanowi bazę do wdrożenia naj
istotniejszych wymagań związanych z właściwym i legalnym prowadzeniem 
tych procesów.

Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku – zapraszamy do lektury.

Autorka 
Monika Trzcińska

 
opracowanie powstało przy wsparciu merytorycznym ekspertów: 
mec. gerarda karpa i mec. konrada dobrowolskiego z zespołu 
ochrony danych osobowych kancelarii pwC Legal Żelaźnicki  
sp. k. w ramach działalności pro bono kancelarii.
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I. 
ŹRÓDłA PRAWA DOTyCZĄCEGO DANyCH 
OSOBOWyCH

ochrona danych osobowych zagwarantowana jest w kon-
stytucji rzeczpospolitej polskiej. Artykuł 47 konstytucji 
gwarantuje obywatelom prawo do prywatności, natomiast 
art. 51 przyznaje każdej osobie prawo do ochrony informa-
cji jej dotyczących.

podstawowym źródłem prawa regulującym kwestie doty-
czące ochrony danych osobowych jest rozporządzenie par-
lamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dn. 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/we (dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych, rodo). 

Adresatem rozporządzenia są zarówno państwa członkowskie, jak również 
jednostki tj. osoby fizyczne i  prawne (w  tym organizacje pozarządowe). 
RODO stosuje się bezpośrednio i w całości. 

RODO składa się z dwóch części: preambuły oraz poszczególnych artyku
łów. Preambuła dzieli się na motywy, których liczba wynosi 173. Każdy z mo
tywów wyjaśnia cele poszczególnych regulacji, a tym samym stanowi cenne 
źródło interpretacyjne pozwalające na zrozumienie pozostałych postano
wień RODO.

Oprócz wspomnianego RODO kwestie dotyczące danych osobnych zosta
ły uregulowane również w akcie o charakterze krajowym. To Ustawa z dn. 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: ustawa o ochro
nie danych osobowych). Stanowi ona materiał uzupełniający w stosunku do 
RODO i reguluje jedynie kwestie dotyczące danych osobowych w zakresie, 
w jakim upoważnia ją do tego RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych 
określa np.:
•	 podmioty	publiczne	obowiązane	do	wyznaczenia	inspektora	ochrony	da

nych osobowych oraz tryb zawiadomienia o jego wyznaczeniu,
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