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Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego 

Kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, ich przetwarzaniem, zasadami 

zabezpieczania oraz rejestracji zbiorów danych są regulowane przez przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych. Akt ten określa tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w 

kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, systemach informacyjnych oraz innych zbiorach 

ewidencyjnych niż wyżej wymienione zbiory. Wspomnianą ustawę stosuje się przede wszystkim do 

podmiotów publicznych (na przykład do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego). 

Niemniej jednak na mocy art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy znajduje ona również zastosowanie do „osób 

fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli 

przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów 

statutowych (…) o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Osobą przetwarzającą dane osobowe jest administrator danych, który obowiązany jest do dołożenia 

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza. Administrator 

danych – o ile nie wykonuje tych obowiązków osobiście – wyznacza administratora bezpieczeństwa 

informacji, który w jego imieniu upoważniony jest do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony 

bądź do bezpośredniego stosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych 

osobowych. Przyjmuje się, iż administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba fizyczna, 

jednak kwestia ta nie została wyrażona expressis verbis w obowiązujących przepisach. 

W świetle omawianej ustawy wyznaczenie odrębnej funkcji administratora bezpieczeństwa 

informacji jest zatem fakultatywne, przez co zdarza się, że niektóre podmioty (w szczególności 

prywatne) niechętnie decydują się na jej wyodrębnienie. Jak się wydaje, niechęć przedsiębiorców w 

tym zakresie wynika również z faktu, iż obowiązujące przepisy w sposób niepełny opisują status 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

Przepisy ustawy nie wskazują chociażby wymogów, jakie powinna spełniać osoba piastująca 

funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, zakresu czynności, jakie należy jej powierzyć czy 

wreszcie rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego administrator bezpieczeństwa informacji 

powinien wykonywać swoje obowiązki. Konieczne wydaje się zatem, aby wzorem państw zachodnich 

(na przykład Niemiec) zawrzeć w powszechnie obowiązujących przepisach stosowne regulacje, 

odnoszące się do kwestii wskazanych powyżej. 

Działanie takie w mojej ocenie przyczyni się do poprawy standardów ochrony danych osobowych 

oraz ułatwi przedsiębiorcom właściwe zdefiniowanie roli administratora bezpieczeństwa informacji w 

strukturach organizacji. Proszę przeto Pana Ministra o rozważenie celowości podjęcia odpowiedniej 

inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 

 


