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Ochrona danych 
 
 
 
 

Najczęściej zadawane pytania 
Informacje przedstawione poniżej objaśniają koncepcję ochrony danych 
osobowych i sposób stosowania zasad obowiązujących w tej dziedzinie. Aktem 
prawnie wiążącym w zakresie ochrony danych osobowych jest rozporządzenie 
(UE) 2018/1725. 

Czym są dane osobowe? 
Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
żyjącej osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). 
 
Do danych osobowych należą:  

- nazwisko, imię, zdjęcie, numer pracowniczy, data urodzenia itd.; 
- zachowania danej osoby fizycznej lub działania przez nią podejmowane: odwiedzone 

strony internetowe, zawarte w dokumencie metadane dotyczące osoby, która 
sporządziła lub zmieniła ten dokument, wykonane zadania, otwarcie drzwi 
wyposażonych w urządzenie kontroli dostępu rejestrujące poszczególne wejścia 
i wyjścia, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną itd.; 

- ocena: dokumenty dotyczące tego, jak zrealizowano dane zadanie (np. doskonale, 
dobrze, średnio, źle, niedostatecznie), sprawozdanie z oceny, dokumenty robocze 
z kontroli zawierające ocenę danej osoby lub podmiotu itd.; 

- dokumentacja / powiadomienia: zeznania świadka w postępowaniu administracyjnym, 
pismo donoszące o potencjalnym nadużyciu finansowym itd. 

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 jedna bądź kilka 
szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Zakazuje się poniższych działań, poza pewnymi wyjątkami (zob. art. 10 rozporządzenia (UE) 
2018/1725): 

- przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, określonych jako dane 
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; 

- przetwarzania danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia lub orientacji 
seksualnej danej osoby. 

Na czym polega przetwarzanie danych? 
Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak np. zbieranie, 
zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
przez przesłanie, usuwanie lub niszczenie itd. 

Czym jest podmiot przetwarzający dane? 
Jeżeli administratorzy danych sami nie przetwarzają danych osobowych, dokonuje tego w ich 
imieniu podmiot przetwarzający. Podmiot taki 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. 

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 wyłącznie w przypadku gdy: 

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 na to zgodę (co oznacza 
dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli, za pośrednictwem którego dana osoba 
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych); 

e) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą. 
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Administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie, by dane osobowe były 
przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem. 

W jakich przypadkach rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych? 
Rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których 
przetwarzane są dane osobowe stanowiące część lub mające stanowić część zbioru danych. 
Ma ono ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub 
częściowo zautomatyzowany bądź całkowicie lub częściowo ręcznie. 
Nie ma przy tym znaczenia, gdzie wspomniany zbiór danych jest umiejscowiony. Może on 
znajdować się na poziomie Trybunału, lecz także na szczeblu instytucjonalnym, krajowym, 
regionalnym, lokalnym, a nawet w sektorze prywatnym (w przedsiębiorstwie objętym 
kontrolą).  

Czym jest przetwarzanie zautomatyzowane?  
Pojęcie to odnosi się do przypadków, gdy dane są gromadzone, przeliczane, niszczone, 
kopiowane itd. bez udziału człowieka. Przykładowo, za przetwarzanie zautomatyzowane 
można uznać pliki rejestru zapory sieciowej, w których gromadzone są informacje na temat 
odwiedzonych stron internetowych ze wskazaniem daty i godziny, kategorii, do której należy 
dana strona, oraz tego, czy dopuszczono do odwiedzenia danej strony, a także – w przypadku 
wsparcia przy usuwaniu usterek – czy odwiedzenie strony przyniosło pożądany rezultat. 

Czym jest zbiór danych? 
Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych dostępnych według określonych 
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy 
rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.  
Za przykład może posłużyć plik zawierający wszystkie wnioski urlopowe w rozbiciu na osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne.  

Kim są administrator danych i osoba, której dane dotyczą? 
Administrator danych to instytucja lub organ UE, dyrektor generalny, sekretarz generalny, 
dyrektor, kierownik lub jakikolwiek inny organ, 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 fizyczną, której dane osobowe są gromadzone 
i przetwarzane.  

Kim są Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz inspektorzy ochrony danych? 
Europejski Inspektor Ochrony Danych (www.edps.europa.eu) jest niezależnym organem 
nadzorczym na szczeblu europejskim, odpowiedzialnym za dopilnowanie, by w odniesieniu do 

http://www.edps.europa.eu/
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przetwarzania danych osobowych instytucje i organy Unii przestrzegały podstawowych praw 
i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych. Odpowiada on również 
za monitorowanie i zapewnienie stosowania przepisów dotyczących ochrony danych przez 
instytucje unijne oraz za doradzanie tym instytucjom i osobom, których dane dotyczą, we 
wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektora powołują 
na pięcioletnią kadencję Parlament Europejski i Rada, opierając się w tym celu na liście 
kandydatów sporządzonej przez Komisję.  

Administratorzy danych są zobowiązani do współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych, w szczególności przez udzielanie mu dostępu do informacji. 
W każdej instytucji zatrudniony jest inspektor ochrony danych (jeden lub kilku), którego 
zadanie polega na zapewnieniu w sposób niezależny, by w tej instytucji przestrzegano zasad 
ochrony danych osobowych. Każdy inspektor ochrony danych prowadzi rejestr wszystkich 
operacji przetwarzania danych osobowych w danej instytucji. Udziela także porad i wydaje 
zalecenia dotyczące praw i obowiązków w kontekście przetwarzania danych osobowych. 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest obarczone ryzykiem (zob. poniżej), 
zawiadamia on Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a także odpowiada na jego wnioski.  
Inspektor ochrony danych może badać różne sprawy i zdarzenia, działając na wniosek lub 
z własnej inicjatywy.  

Jakie zasady regulują kwestię ochrony danych? 
W zasadach dotyczących ochrony danych określono podstawowe reguły, do jakich musi 
stosować się każdy administrator danych i jakie należy wdrażać w praktyce przy przetwarzaniu 
danych osobowych. 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, w myśl których takie dane 
muszą być: 

o przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 
dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

o przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach („ograniczenie 
celu”); 

o adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne w kontekście celów, 
w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 

o prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”); 

o przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne („ograniczenie 
przechowywania”); 

o przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo („integralność 
i poufność”); 

o przekazywane stronom trzecim tylko za odpowiednimi gwarancjami; 

o przetwarzane z poszanowaniem praw osoby, której dotyczą. 
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Czym jest powiadomienie („zapis czynności przetwarzania danych osobowych”)? 
Powiadomienie to wiadomość, którą administrator danych wysyła z wyprzedzeniem 
inspektorowi ochrony danych danej instytucji, powiadamiając o każdej czynności 
przetwarzania danych (wykonywanej ręcznie lub zautomatyzowanej) z wykorzystaniem 
danych osobowych. Powiadomienie zawiera informacje o prowadzeniu operacji przetwarzania 
i jej głównych parametrach. Administrator danych wypełnia tzw. zapis czynności 
przetwarzania, w którym dokumentowany jest cały proces: wskazuje zaangażowane podmioty, 
opisuje, w jaki sposób przebiegać będzie gromadzenie i przetwarzanie danych oraz w jaki 
sposób gwarantuje się prawa osób, których dane dotyczą. Zapis ten zawiera również ocenę 
ryzyka dla danego procesu, informacje o zastosowanych środkach bezpieczeństwa i wyniki 
oceny przeprowadzonej przez inspektora ochrony danych. 

Czym jest rejestr zapisów czynności przetwarzania danych osobowych? 
Zgodnie z art. 31 przedmiotowego rozporządzenia każdy administrator jest zobowiązany do 
prowadzenia rejestru wszystkich czynności przetwarzania, za które odpowiada. Aby uniknąć 
prowadzenia wielu rejestrów, inspektorowi ochrony danych Trybunału powierzono obowiązek 
prowadzenia centralnego rejestru zapisów czynności przetwarzania realizowanych 
w Trybunale. Rejestr prowadzi się na podstawie zapisów przekazywanych inspektorowi. Jest 
on publicznie dostępny na stronie internetowej Trybunału oraz w intranecie pod nagłówkiem 
„Access Register” [Dostęp do rejestru] na stronie inspektora ochrony danych Trybunału.  

Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać informacje na temat konkretnej 
operacji przetwarzania danych? 
Najpełniejszą wiedzę na temat okoliczności prowadzenia konkretnej operacji przetwarzania 
danych mają administratorzy, którzy tę operację prowadzą. W związku z tym zaleca się, aby 
w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem odpowiedzialnym za daną operację 
przetwarzania, zobowiązanym do zapewnienia, by osoby, których dane dotyczą, mogły 
skutecznie egzekwować przysługujące im prawa. Administrator powinien udzielić wszelkich 
wymaganych informacji. Można również zwrócić się o pomoc do inspektora ochrony danych 
i poprosić o zbadanie sprawy lub okoliczności wchodzących bezpośrednio w zakres jego zadań 
(zob. również sekcja poświęcona przepisom).  

W jaki sposób można zidentyfikować administratora danych? 
Administratorami danych są zazwyczaj członkowie odpowiedzialni za daną kontrolę lub 
szefowie jednostek administracyjnych, które prowadzą daną operację przetwarzania danych. 
Najłatwiejszym sposobem na zidentyfikowanie administratora jest sprawdzenie rejestru, 
ponieważ dla każdej operacji przetwarzania danych wskazano w nim stanowisko 
administratora lub sprawowaną przez niego funkcję. W razie jakichkolwiek trudności inspektor 
ochrony danych może ułatwić kontakt z odpowiednim administratorem danych lub uzyskać 
odpowiednie informacje. 

Jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane? 
Osoby, których dotyczą dane, mają przede wszystkim prawo uzyskać informacje 
o prowadzeniu operacji przetwarzania danych, które ich dotyczą, a także o głównych 
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parametrach takiej operacji. Mają również prawo zwrócić się o przekazanie danych 
podlegających przetwarzaniu i zażądać od administratora danych niezwłocznego skorygowania 
wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych. 
W pewnych okolicznościach osoby, których dotyczą dane, mogą skorzystać z przysługujących 
im praw szczególnych, np. mogą zwrócić się do administratora o zaprzestanie przetwarzania 
lub usunięcie danych. 

Niektóre z przysługujących im praw mogą zostać ograniczone ze ściśle określonych względów, 
np. w celu zapobiegania potencjalnym nadużyciom, prowadzenia odnośnych dochodzeń 
i wykrywania takich nadużyć. Prawa, które podlegają takim ograniczeniom, są również ściśle 
określone, np. prawo do bycia informowanym o wszczęciu postępowania przeciwko jednej lub 
większej liczbie osób – celem w takim przypadku jest zabezpieczenie dokumentów, informacji 
lub innych zasobów, które mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy 
w postępowaniu. Pełen wykaz przyczyn, dla których można wprowadzić ograniczenia, i praw, 
które mogą podlegać takim ograniczeniom, przedstawiono w art. 25 przedmiotowego 
rozporządzenia. W decyzji Trybunału nr 42/2021 określono, jakie ze wspomnianych wyżej 
przyczyn i praw mają zastosowanie do poszczególnych procesów przetwarzania w Trybunale. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Trybunale 
można zwrócić się do inspektora ochrony danych, telefonicznie pod numerem 
+352 4398 47777, pisząc na adres poczty elektronicznej  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu lub pocztą na adres: 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 
Inspektor ochrony danych 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Czym jest oświadczenie o ochronie prywatności? 
Jest to oświadczenie o charakterze informacyjnym, mające wyjaśniać procesy przetwarzania 
danych osobowych osobom, których dane Trybunał gromadzi bezpośrednio lub uzyskuje 
(gromadzi pośrednio) do celów dalszego przetwarzania, np. użytkownikom strony 
internetowej.  

Dlaczego potrzebne jest oświadczenie o ochronie prywatności? 
Oświadczenie to jest potrzebne do tego, by przekazać zainteresowanym osobom informacje 
na temat przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą, oraz praw przysługujących im 
w związku z tym przetwarzaniem. W przypadku ankiety – nawet jeśli przeprowadza się ją 
w sposób anonimowy (zazwyczaj konieczny jest jedynie adres poczty elektronicznej, aby 
można zaprosić osoby do udziału w ankiecie) – oświadczenie o ochronie prywatności służy do 
tego, by poinformować uczestników o danych kontaktowych administratora danych, 
inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, okresie 
przechowywania danych, a także by poinformować, od kogo ich dane zostały pozyskane itd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Należę do grona osób, które przeszły procedurę rekrutacyjną. Czy przysługuje mi 
prawo do tego, by moje imię i nazwisko nie zostały wymienione na publicznie 
dostępnej liście rezerwowej? 
Tak. W takiej sytuacji należy przesłać do EPSO wiadomość elektroniczną z prośbą, by usunięto 
imię i nazwisko z ogólnodostępnej listy rezerwowej przed publikacją. 
Jeśli dana procedura rekrutacyjna jest organizowana przez Trybunał, osoba może zwrócić się 
do działu kadr o niepublikowanie jej imienia i nazwiska na ogólnodostępnej liście. 

Czy dostępne są wyszukiwarki internetowe, które szczególnie dobrze chronią 
prywatność? 
Tak, istnieje kilka wyszukiwarek tego rodzaju, np. Startpage.com, DuckDuckGo.com, 
Qwant.com lub searX.me. Dowolną z nich można nawet wybrać jako domyślną wyszukiwarkę 
w przeglądarce lub dodać do paska ulubionych adresów, aby ułatwić sobie dostęp. 

 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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