
Definicje 

 

• W art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 286 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską) stwierdzono, że „każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących”, i zawarto 
wymóg określenia zasad dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także 
zasad dotyczących swobodnego przepływu takich danych. Przepis ten ma zastosowanie do instytucji UE oraz 
organów ustanowionych przepisami Traktatu lub w oparciu o nie. 

• Rozporządzenie (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych zostało przyjęte w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami Traktatu i zapewnienia osobom fizycznym prawnie egzekwowalnych praw, 
określenia zobowiązań administratorów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych oraz stworzenia 
niezależnego organu nadzorczego. 

• Cele rozporządzenia (UE) 2018/1725 dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz swobodnego przepływu danych osobowych 
między nimi lub do odbiorców mających siedzibę w Unii. Poniżej przedstawiono niektóre definicje dotyczące ochrony 
danych osobowych i związanych z nimi zagadnień wraz z informacjami na temat ochrony danych osobowych 
w Trybunale: 

Zasady ochrony danych 

Administrator jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami i musi być w stanie dowieść ich przestrzegania 
(„rozliczalność”). Każda osoba przetwarzająca dane osobowe powinna być świadoma pewnych podstawowych zasad, 
zgodnie z którymi takie dane muszą być: 

• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
• przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach („ograniczenie celu”); 
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

(„minimalizacja danych”); 
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”); 
• przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne („ograniczenie przechowywania”); 
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo („integralność i poufność”); 
• przekazywane stronom trzecim tylko za odpowiednimi gwarancjami; 
• przetwarzane z poszanowaniem praw osoby, której dotyczą. 

Czym są „dane osobowe”? 

- „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 
której dane dotyczą”). 

- Możliwa do zidentyfikowania osoba to ktoś, kogo 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. 

- Zabrania się, poza pewnymi wyjątkami, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, określonych jako dane 
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia lub orientacji seksualnej tej osoby (zob. art. 10 
rozporządzenia (UE) 2018/1725). 

Administrator danych i osoba, której dane dotyczą 

Administrator danych to instytucja lub organ UE, dyrekcja generalna, dział lub inny podmiot organizacyjny, który 
samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Funkcję administratorów danych w Trybunale pełnią członkowie, sekretarz generalny, dyrektorzy i kierownicy. 

W każdym przypadku przetwarzania danych musi być znana tożsamość administratora danych. Przed rozpoczęciem 
przetwarzania należy też wystosować powiadomienie do inspektora ochrony danych instytucji. 

Osoba, której dane dotyczą, oznacza osobę, której dane osobowe są gromadzone, przechowywane lub przetwarzane przez 
administratora danych. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PL


Podmiot przetwarzający 

Jeżeli administratorzy danych sami nie przetwarzają danych osobowych, przetwarzania takiego dokonuje w ich imieniu 
podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający musi zapewnić wystarczające gwarancje dotyczące wymaganych 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, a także zagwarantować przestrzeganie tych środków. Podmiotem 
przetwarzającym może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, 
działający zgodnie z poleceniami administratora i w żaden inny sposób. Zarówno administrator danych, jak i podmiot 
przetwarzający muszą być związani umową lub podlegać przepisom aktu prawnego regulującego przetwarzanie danych 
osobowych. 

Osoba do kontaktu (administrator oddelegowany)  

Osoba do kontaktu („administrator oddelegowany”) jest powoływana przez administratora danych i działa zgodnie z jego 
poleceniami. Jej zadaniem jest przygotowywanie powiadomień, które zostaną wysłane do inspektora ochrony danych przez 
danego administratora danych (po zatwierdzeniu), oraz współpraca z tym inspektorem w razie potrzeby.  

Inspektor ochrony danych 

- W każdej instytucji zatrudniony jest inspektor ochrony danych (jeden lub kilku), którego zadanie polega na zapewnieniu 
w sposób niezależny, by w tej instytucji stosowano zasady ochrony danych osobowych. Każdy inspektor ochrony danych 
prowadzi rejestr wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych w danej instytucji. Udziela on także porad i wydaje 
zalecenia dotyczące praw i obowiązków w kontekście przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie 
danych osobowych pociąga za sobą element ryzyka (zob. poniżej), zawiadamia on Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, a także odpowiada na jego wnioski. Inspektor ochrony danych może badać różne sprawy i zdarzenia, na wniosek 
lub z własnej inicjatywy. 

- Od czerwca 2010 r. inspektorem ochrony danych w Trybunale jest Johan Van Damme, którego w pracach wspiera 
Dominique Savonitto.  

Czym jest powiadomienie („rejestr czynności przetwarzania danych osobowych”) i kto jest za nie 
odpowiedzialny? 

- Powiadomienie to wiadomość, którą administrator danych przekazuje z wyprzedzeniem inspektorowi ochrony danych, 
powiadamiając go o każdej operacji przetwarzania danych (analogowej lub elektronicznej) dotyczącej danych osobowych. 
Wymagane jest ono tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych.  

Czym jest rejestr prowadzony przez inspektora ochrony danych? 

- Rejestr przetwarzania danych osobowych to baza danych zawierająca wszystkie powiadomienia przekazane przez 
administratorów danych do inspektora ochrony danych dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przepisy art. 31 
rozporządzenia (UE) 2018/1725 nakładają wymóg, aby inspektor ochrony danych prowadził rejestr czynności przetwarzania 
danych osobowych oraz aby rejestr ten był publicznie udostępniony. 

Czym jest zbiór danych? 

- Rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których przetwarzane są dane 
osobowe stanowiące część zbioru danych lub mające stać się jego częścią. „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. 
- Nie ma przy tym znaczenia, gdzie zbiór ten jest umiejscowiony. Może znajdować się na poziomie Trybunału, lecz także 
na szczeblu instytucjonalnym, krajowym, regionalnym, lokalnym, a nawet „prywatnym” (w kontrolowanym 
przedsiębiorstwie).  

Na czym polega przetwarzanie danych?  

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, usuwanie lub niszczenie itd. 

Na czym polega zgodne z prawem przetwarzanie danych? 

- W art. 5 rozporządzenia stwierdza się, że przetwarzanie danych osobowych musi być albo niezbędne, albo poprzedzone 
wyrażeniem na nie zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko, jeżeli: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie przepisów 
unijnych lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez UE; 



b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

d) osoba, której dane dotyczą, w sposób jednoznaczny wyraziła zgodę (co oznacza dobrowolne, konkretne i świadome 
okazanie woli, którym dana osoba przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych); 

e) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. 

- Administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie, by dane osobowe były przetwarzane rzetelnie i zgodnie 
z prawem. 

Zakres 

- Za każdym razem, kiedy służba Trybunału przetwarza dane osobowe zawarte w zbiorze danych (analogowym lub 
elektronicznym) – bez względu na to, gdzie zbiór ten się znajduje, jakiego rodzaju dane osobowe zawiera i w jakim celu są 
przetwarzane – czynność tę uznaje się za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/1725. 
Rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma także zastosowanie w przypadkach, w których dane osobowe, mające stanowić część 
zbioru danych, są przetwarzane przez służbę Trybunału. 
- O przypadkach takiego przetwarzania należy powiadomić oficera ochrony danych za pośrednictwem systemu 
powiadamiania (rejestr czynności przetwarzania) stosowanego w Trybunale.  

Informacje, jakie należy podać osobie, której dane dotyczą, przed zebraniem danych (art. 15 
rozporządzenia (UE) 2018/1725), i prawa tej osoby w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych (art. 17–24 rozporządzenia (UE) 2018/1725) 

- Administrator danych musi podać osobie, której dane dotyczą, następujące informacje dotyczące procesu przetwarzania:  

• tożsamość i dane kontaktowe administratora; 
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 
• cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania; 
• informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 
• w stosownych przypadkach informacje o zamiarze przekazania danych osobowych przez administratora do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej […] oraz o stwierdzeniu przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony 
lub braku odpowiedniego stopnia ochrony, lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 48, wzmiankę 
o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub 
o miejscu ich udostępnienia;  

• okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
• informację o prawie dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania bez zbędnej zwłoki 

w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;  
• informację o przysługującym w pewnych okolicznościach prawie do tego, by zwrócić się o usunięcie własnych 

danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania;  
• w określonych przypadkach – informację o prawie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją własną oraz o prawie do 
przeniesienia danych; 

• informację o prawie do wycofania zgody (w przypadkach gdy przetwarzanie dokonywane jest za zgodą); 
• informację o prawie do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na przetwarzaniu 

zautomatyzowanym, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na osobę, której dane 
dotyczą; 

• informację o prawie wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; 
• informację o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem 

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych; 

• jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane te zostały 
zebrane, informację o tym innym celu oraz wszelkie inne stosowne informacje (okres przechowywania danych, 
prawa itd.); 

• informację o prawie do żądania, by Trybunał w miarę możliwości informował o wszelkich zmianach w danych 
osobowych inne podmioty, którym dane te zostały ujawnione. 
 
Wnioski takie należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku – w ciągu miesiąca od daty 
otrzymania. W razie konieczności termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. 

Europejski Inspektor Ochrony Danych 

- Europejski Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/1725. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za dopilnowanie, by w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych, 
były przestrzegane przez instytucje i organy Unii. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest także odpowiedzialny za 
doradzanie instytucjom i organom UE oraz osobom, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach odnoszących się do 
przetwarzania danych osobowych. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/


- Administratorzy danych są zobowiązani do współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, w szczególności 
poprzez udzielanie mu dostępu do informacji. 
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