
 
 
 
Ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych 

 
Podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. 

Dnia 1 lutego 2012 Europejski Trybunał Obrachunkowy przyjął przepisy wykonawcze zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001 (zob. decyzja Trybunału nr 11/2012 z 1.2.2012). 

Odniesienia do innych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia ochrony prywatności: 

• Traktat o Unii Europejskiej 

• Karta praw podstawowych UE 
Unia Europejska uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych, przyznając przy tym 
po raz pierwszy szczególne prawo do ochrony danych osobowych. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję 
ramową Rady 2008/977/WSiSW 

• Rozporządzenie (WE) 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych (wcześniejsze rozporządzenie mające zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych 
UE) 

• Dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (wcześniejsza dyrektywa obowiązująca 
w UE przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) 

• Dyrektywa 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE 
z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 

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/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=PL
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=PL


 
• Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 nie ma zastosowania do 
Trybunału Obrachunkowego, Trybunał podjął poniższą decyzję, obowiązującą od 1 marca 1997 r. 

• Decyzja Trybunału nr 18/97 
ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów 
pozostających w dyspozycji Trybunału 

• Decyzja Trybunału nr 12-2005 z dnia 10 marca 2005 r. 
określająca warunki, ograniczenia i procedury mające zastosowanie do publicznego udostępniania dokumentów 
będących w posiadaniu Trybunału i uchylająca decyzję Trybunału nr 18/97 

• Decyzja Trybunału nr 14-2009 zmieniająca decyzję nr 12-2005 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Trybunału 

• Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 
z dnia 1 lutego 1983 r. dotyczące udostępnienia do wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

• Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1700/2003 
z dnia 22 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 354/83 dotyczące udostępnienia do 
wglądu publicznego historycznych materiałów archiwalnych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej 

• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
mająca realizować cel Rady Europy, jakim jest uznanie, utrzymanie i ochrona praw człowieka i podstawowych 
wolności, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego 

• Konwencja nr 108 Rady Europy 
której celem jest zabezpieczenie praw i podstawowych wolności każdej osoby, a w szczególności prawa do 
poszanowania prywatności, biorąc pod uwagę stale rosnący przepływ przez granice danych osobowych 
podlegających automatycznemu przetwarzaniu 

• Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie 
dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca 
dyrektywę 2002/58/WE 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 
2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 

• Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) 

• Dyrektywa 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. 
dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym, 
zastąpiona dyrektywą 2002/58/WE 

• Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, już nie obowiązuje, zastąpiona 
dyrektywą (UE) 2016/680 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=PL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=PL
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ecf76
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=PL


 
Inne istotne dokumenty 

• Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich 
• Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=PL

