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ADMINISTRACJA

Chociaż może się wydawać, że ochrona danych osobowych 
jest w Polsce nazbyt rozbudowana (rejestracja zbiorów, 

powoływanie administratorów bezpieczeństwa informacji, 
obowiązek sporządzania polityki bezpieczeństwa i instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym, szereg obowiązków 
informacyjnych), to trzeba pamiętać, że powszechna dostęp-
ność do danych osobowych miałaby katastrofalne skutki. 
Mogliby z nich nadmiernie korzystać nie tylko reklamodaw-
cy, ale także podmioty prowadzące działalność przestępczą. 

ANALIZA POTRZEBNA
Dlatego nieuprawnione udostępnianie danych osobowych 
jest surowo karane; może skutkować nałożeniem grzyw-
ny, kary ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności 
do dwóch lat. Ponadto osoba, o której informacje zostały 
ujawnione, może dochodzić od administratora danych 
osobowych odszkodowania na drodze cywilnej. Takiego 
odszkodowania mógłby żądać np. kierowca, który pro-
wadził samochód pod wpływem alkoholu, a pracodawca 
podał ten fakt do publicznej wiadomości. Nie trzeba się 
głęboko zastanawiać, żeby wiedzieć, że ujawnienie jego 
imienia i nazwiska wraz z faktem prowadzenia przez nie-
go samochodu w stanie nietrzeźwości, wiązałoby się dla 
niego z pewnym napiętnowaniem społecznym oraz mo-
głoby powodować trudności w znalezieniu nowej pracy.  

W związku z tymi dolegliwościami kierowca mógłby więc 
dochodzić od swojego pracodawcy naprawienia poniesio-
nej szkody. Menedżerowie powinni przykładać dużą uwagę 
do tego, komu i na jakiej podstawie udostępniają przetwa-
rzane przez siebie dane osobowe. W praktyce wszyscy zdają 
sobie sprawę, że nie można ujawniać takich informacji in-
nym podmiotom prywatnym2. Jednak wątpliwości pojawia-
ją się, gdy do przetwarzającego dane zwraca się podmiot pu-
bliczny, żądając ich ujawnienia. Nie zawsze jest on do tego 
umocowany, a często przekazanie mu danych może mieć 
miejsce tylko po przedstawieniu określonych dokumentów 
(legitymacji, postanowienia właściwego organu i inne).  
Zatem każde takie żądanie powinno być dokładnie przeana-
lizowane przed jego realizacją.

Anna Knapik
Aplikant radcowski

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
a.knapik@radca.prawny.com.pl

OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH

W polskim porządku prawnym zasadą jest 
ochrona danych osobowych, które to powinny 
być utrzymywane w tajemnicy przed osobami 

trzecimi1. Wszelkie informacje dotyczące zidenty-
fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej (imię i nazwisko, adres, wiek i in.) mogą 
być udostępniane tylko w określonych przepisami 
przypadkach. Powinien o nich wiedzieć również 

menedżer floty.

1Reguły tej ochrony określa przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, 
z późn. zm.).
2Przy czym są od tego wyjątki, np. gdy osoba której dane są przetwarzane wyrazi zgodę na ich udostępnienie.

Dane osobowe są w polskim 
prawie bardzo mocno chronione.




