
Marzec 2011Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych

Na podstawie nowych przepisów GIODO uzyska³ 

   prawo do kierowania wniosków zmierzaj¹cych 

   doskonaleniu ochrony danych (tzw. wyst¹pieñ) 

   do podmiotów publicznych i prywatnych, zaanga-

   ¿owanych w przetwarzanie danych osobowych. 

   Taki podmiot jest zobowi¹zany do zajêcia 

   stanowiska w terminie 30 dni. Ustawa jednak 

   nie przes¹dza, jakie s¹ skutki braku odpowiedzi.

W przypadku braku wykonania decyzji GIODO 

   bêdzie móg³ na³o¿yæ grzywnê w wysokoœci do 

   10.000 z³ dla osób fizycznych, a w stosunku 

   do firm do kwoty 50.000 z³.

Mimo wprowadzenia powy¿szych zmian, ju¿ 

nied³ugo spodziewaæ siê mo¿na rozpoczêcia 

prac nad kolejnymi, bêd¹cymi konsekwencj¹ 

dyskusji na temat nowego modelu prywatnoœci. 

Dyskusja ta toczy siê obecnie w Krajach Cz³onkow-

skich UE i dotyczy w szczególnoœci przetwarzania 

danych w Internecie.

Uprawnienia GIODO

• 

• 

Podsumowanie

W dniu 7 marca 2011 r. wesz³a w ¿ycie 

nowelizacja ustawy o ochronie danych 

osobowych, wprowadzaj¹ca zmiany 

dotycz¹ce osób, których dane s¹ przetwa-

rzane, administratorów danych i Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Wprowadzone zmiany maj¹ na celu dostosowanie 

ustawy do wymogów Dyrektywy 95/46/WE 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 

przep³ywu tych danych. Przedstawiamy 

najwa¿niejsze zmiany.

Nowelizacja jednoznacznie rozstrzyga trwaj¹cy 

od kilku lat spór dotycz¹cy mo¿liwoœci odwo³ania

zgody na przetwarzanie danych. Obecnie 

administratorzy przetwarzaj¹cy dane na tej 

podstawie musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ cofniêcia 

zgody przez osoby, które jej wczeœniej udzieli³y.

Je¿eli administrator zarejestrowa³ zbiór danych 

„zwyk³ych”, a zamierza rozpocz¹æ w nim 

przetwarzanie tzw. danych sensytywnych (dot. 

zdrowia, skazañ czy pochodzenia), musi najpierw 

zaktualizowaæ swój wpis w rejestrze GIODO. 

W przeciwnym razie mo¿e groziæ mu grzywna, 

kara ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia 

wolnoœci do 1 roku.

Odwo³anie zgody

Dane sensytywne

Katalog przestêpstw

• 

• 

Z katalogu przestêpstw wykreœlono odpowie-

   dzialnoœæ za przechowywanie danych w zbiorze, 

   niezgodnie z celem jego utworzenia. 

W nowym stanie prawnym osoba udaremniaj¹ca 

   lub utrudniaj¹ca wykonanie czynnoœci kontrolnych 

   przez GIODO, musi liczyæ siê mo¿liwoœci¹ 

    ukarania grzywn¹, kar¹ ograniczenia albo 

   pozbawienia wolnoœci do 2 lat.
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