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Zasada prawidłowości danych 

 

1. Dane osobowe muszą być: (…)  

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, 

aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 

niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”); 

 

1. Komentarz 

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadą prawidłowości zachodzi w warunkach 

opisanych poniżej. 

ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane przez niego były wyłącznie dane osobowe, 

które są prawidłowe- niebłędne, zgodne z prawdą.
1
.  

ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane były wyłącznie dane osobowe, które są w 

razie potrzeby uaktualniane.  

ADO ma obowiązek podejmowania działań, których celem jest by dane były prawidłowe i 

aktualne. Działania te mają być wszelkie (co rozszerza ich zakres), ale rozsądne (co ogranicza 

ich zakres).  

Czy dane są prawidłowe czy są nieprawidłowe i w związku z tym nadające się do 

poprawienia, należy oceniać w kontekście celów przetwarzania danych.  

Działania które ma obowiązek podejmować ADO mają na celu aby dane nieprawidłowe 

zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.  

 

- Art. 5 ust. 1 lit. d RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych w 

taki sposób by były one prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.  

Inaczej:  

- art. 5 ust. 1 lit. d RODO nakłada na ADO obowiązek by dane osobowe były prawidłowe i 

aktualne. 

- Jednocześnie art. 5 ust. 1 lit. d RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej 

osobie której dane dotyczą, polegające na tym, że ADO przetwarza dotyczące jej dane w 

sposób że są one prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. 

Inaczej:  

- art. 5 ust. 1 lit. d RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej osobie której dane 

dotyczą, polegające na tym, że ADO dba o to by przetwarzał dotyczące jej dane wyłącznie 

prawidłowe i aktualne 

 

2. Analiza. 

Ze słowa: „ („prawidłowość”)” wynika, że przepis stanowi o zasadzie prawidłowości danych. 

  

Ze słów: „Dane osobowe muszą być: (…) 

d) prawidłowe (…)” wynika, że ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane przez niego 

były wyłącznie dane osobowe, które są prawidłowe.  
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Niestety prawodawca nie wskazał co rozumie przez dane prawidłowe. Wydaje się że dane 

prawidłowe są to dane które nie są nieprawidłowe czyli nie są błędne czyli dane prawidłowe 

są to dane nie zawierające błędów. 

 Trafna jest uwaga P. Drobka, który za dane prawidłowe uważa dane zgodne z 

prawdą.
2
 

  

Ze słów wytłuszczonych: „1. Dane osobowe muszą być: (…) 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (…)” wynika, że ADO ma obowiązek 

dbać o to by przetwarzane przez niego były wyłącznie dane osobowe, które są w razie 

potrzeby uaktualniane, czyli, że ADO ma obowiązek w razie potrzeby uaktualniać dane 

osobowe. Niestety prawodawca uzależnił obowiązek uaktualniania danych od potrzeby 

uaktualnienia. Słowa: „i w razie potrzeby” na pierwszy rzut oka wydają się jasne, kiedy 

jednak staramy się je zrozumieć to okazuje się że takie nie są. Nie wiadomo przede 

wszystkim, o czyjej to potrzebie mowa jest w przepisie. Zapewne mowa jest tu o potrzebie 

leżącej po stronie ADO, jeżeli jednak wyobrazimy sobie, że ADO przetwarza dane osobowe, 

które są nieprawidłowe, to nie do końca wiadomo kiedy należy uznać, ze pojawia się potrzeba 

skutkująca potrzebą uaktualnienia danych. Prawdopodobnie pojawia się ona kiedy ADO 

zamiaruje przetwarzać dane w sposób inny niż tylko poprzez ich przechowywanie. Na 

przykład ADO chce wysłać list do osoby, której dane dotyczą, czy też zrobić coś, cokolwiek, 

co skutkuje tym, że dane gdzieś, gdziekolwiek, nawet tylko u ADO, się pojawią, ale pojawią 

się w wersji nieprawidłowej, więc należy je poprawić – pojawia się potrzeba. Do 

prowadzonych tu rozważań jestem przekonany, jednak mam świadomość, że ich słabością jest 

słabe zakotwiczenie w słowach przepisu. Możliwa jest też inna interpretacja słów: „w razie 

potrzeby uaktualniane”. Może mianowicie potrzeba po stronie ADO pojawia się dopiero 

wtedy kiedy osoba której dane dotyczą żąda od ADO, na podstawie art. 16 RODO, 

poprawienia dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Niestety i tu, 

poprowadzone rozważania do dom zbudowany na niepewnym gruncie. Możliwa jest wreszcie 

jeszcze inna interpretacja przepisu, zgodnie z którą potrzeba uaktualnienia pojawia się wtedy 

kiedy w danych pojawia się błąd lub kiedy ADO się o tym błędzie dowiaduje. Dalsza część 

przepisu, komentowana niżej, nie do końca rozwiewa wątpliwości w tej sprawie. 

  

Ze słów: „(…) należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby (…)” wynika, że ADO ma 

obowiązek podejmowania pewnych działań. Działania te mają być z jednej strony wszelkie 

czyli zapewne wszelkie dostępne administratorowi jednak z drugiej strony działania te mają 

być rozsądne co ogranicza zakres działań. Nieostre zdefiniowanie obowiązków ADO 

powoduje że to czy ADO będzie poprawiał dane bez żądania osoby której dane dotyczą czy 

nie będzie tego czynił prawodawca pozostawił pod jego rozwagę. 

 

Ze słów wytłuszczonych: „należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, 

które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte 

lub sprostowane („prawidłowość”); (…)” wynika, że to czy dane są prawidłowe czy są 

nieprawidłowe i w związku z tym nadające się do poprawienia, należy oceniać w kontekście 

celów przetwarzania danych. Przepis cierpi niestety na dojmujący brak jasnego wywodu. 
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Zasada powinna być pewną wskazówką interpretacyjną, trudno jednak interpretować przepisy 

szczególne w duchu zasady która sama nie jest do końca zrozumiała. 

Wyróżnić można dwa rodzaje nieprawidłowości danych osobowych.  

Pierwszy rodzaj nieprawidłowości Ma miejsce kiedy dane są nieprawidłowe w sensie 

gramatycznym, rachunkowym, ortograficznym, dane mogą wreszcie zawierać tak zwaną 

literówkę.  

Drugi rodzaj nieprawidłowości Ma miejsce kiedy dane nie zawierają wskazanych błędów 

ale jednocześnie przy tym nie są odbiciem rzeczywistości. Czescy autorzy komentarza 

przywołują
3
 przykład kredytobiorcy o którym w bazie danych istnieje zapis że nadal jest 

dłużnikiem podczas gdy kredytobiorca kredyt już spłacił i dłużnikiem nie jest. Takie dane, 

czyli dane które w sensie technicznym są poprawne jednak w sensie merytorycznym są 

nieprawidłowe, to dane, które również powinny zostać poprawione. 

 

Ze słów wytłuszczonych: „1. Dane osobowe muszą być: (…) 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne 

działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, 

zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”)” wynika, że działania 

które ma obowiązek podejmować ADO mają na celu aby dane nieprawidłowe zostały 

niezwłocznie usunięte lub sprostowane . I znowu nie do końca jasna jest intencja 

prawodawcy. Przepis stanowi o danych nieprawidłowych czyli wydawałoby się że stanowi on 

o danych błędnych. Dokładna lektura przepisu wskazuje jednak że dane o których mowa 

w przepisie nie są to dane po prostu nieprawidłowe ale są to dane nieprawidłowe w świetle 

celów ich przetwarzania. Jeżeli pamiętamy że przechowywanie jest również czynnością 

przetwarzania to okazuje się ADO nie wolno przechowywać danych nieprawidłowych. 

Oznaczałoby to, że ADO ma obowiązek dbać o to by przechowywane przez niego dane były 

prawidłowe. Przechowywanie jest to oczywiście tylko przykład. ADO ma obowiązek dbać o 

prawidłowość przetwarzanych danych w związku z każdą czynnością przetwarzania. 

Obowiązek dbałości o prawidłowość przetwarzanych danych jest skonkretyzowany 

w przepisie. Jeżeli dane są nieprawidłowe to administrator ma obowiązek je usunąć lub 

sprostować. Mam świadomość, że tu przedstawiam jeden pogląd na tę sprawę, a wyżej, w 

komentarzu do słów: „(…) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (…)” przedstawiam 

poglądy trzy, opisujące trzy różne podejścia do sprawy, cóż, przepis jest jaki jest. 

 

Ze słów wytłuszczonych: „1. Dane osobowe muszą być: (…) 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne 

działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, 

zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”)” nie wynika niestety jakie 

działania ma podejmować ADO dla osiągniecia wskazanego w przepisie celu. Niewątpliwie 

działaniem koniecznym do osiągniecia celu usunięcia danych jest ich usuniecie a działaniem 

koniecznym do sprostowania danych jest ich sprostowanie. Wydaje się, że nie o to chodzi 

w przepisie. Dla prawidłowego stosowania przepisu istotne jest ustalenie jak konkretnie 

należy rozumieć obowiązki wynikające z przepisu. Z przepisu nie do końca wynika, kiedy 

ADO ma usuwać lub prostować dane nieprawidłowe. Z art. 16 RODO wynika, że osoba, 
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której dane dotyczą ma prawo żądać sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych. 

Wydaje się, że nieprawidłowe dane, o których mowa w komentowanym przepisie, to te same 

nieprawidłowe dane, o których mowa w art. 16 RODO. Z samego komentowanego przepisu 

nie wynika, czy ADO powinien poprawiać dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy osoba, 

której dane dotyczą zażąda sprostowania, czy ADO powinien sam ustalać czy przetwarzane 

dane są prawidłowe i jeśli są nieprawidłowe to je poprawiać lub usuwać. Zasady są 

realizowane przez przepisy szczególne, ale przecież nie wyczerpują się w tych przepisach 

szczególnych. Nieco upraszczając, dla potrzeb prowadzonego wywodu, gdyby zasada była w 

całości realizowana przez przepis szczególny, to albo zasada nie byłaby potrzebna albo 

przepis szczególny nie byłby potrzebny. W takim razie, jeżeli poprawienie danych na 

życzenie osoby której dane dotyczą nie wyczerpuje zasady prawidłowości, to zapewne na 

zasadę prawidłowości składa się coś oprócz korekty danych na życzenie osoby której dane 

dotyczą, wydaje się że jest to korekta danych bez życzenia osoby której dane dotyczą. Jeżeli 

rozpatrujemy poprawianie danych bez życzenia osoby której dane dotyczą to należy się 

zastanowić nad tym czy ADO ma obowiązek z własnej inicjatywy ustalać czy przetwarzane 

przez niego dane są prawidłowe. Z przepisu to nie wynika. Należy też przy tym uczciwie 

stwierdzić że o ile z zasady prawidłowości wynika zapewne jakiś inny tryb poprawiania niż 

tylko na życzenie osoby której dane dotyczą to nie sposób z zasady tej jednoznacznie 

wyprowadzić obowiązku poprawiania danych z własnej inicjatywy ADO. 

Wydaje się, że przedstawione tu rozumowanie, w sposób najbardziej przekonujący wskazuje 

czy ADO powinien poprawiać i aktualizować dane tylko na wniosek osoby, której dane 

dotyczą, czy również z własnej inicjatywy. Uważam, że ADO powinien poprawiać dane nie 

tylko na wniosek osoby, której dane dotyczą, ale również bez tego wniosku, ponieważ art. 16 

RODO i art. 19 RODO nie wyczerpują całości zasady prawidłowości.  

 

3. Uwagi. 

3.1. Art. 5 ust. 1 lit. d. Uwaga 1. Poprawianie danych z inicjatywy ADO. 

Ciekawe jest stanowisko P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego którzy twierdzą że 

realizacja zasady prawidłowości nie sprowadza się jedynie do regularnych przeglądów 

posiadanych zbiorów danych
4
. Stanowisko to jest o tyle ciekawe że powołani autorzy 

wskazują w nim regularne przeglądy posiadanych danych jako jeden ze sposobów realizacji 

zasady prawidłowości sposób ich opinii niewystarczający ale jednak sposób ci sami autorzy 

zwracają dalej uwagę na fakt że prawidłowość danych powinna być istotnym czynnikiem 

przy zbieraniu danych. Pogląd P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego jest tak ciekawy 

dlatego że wskazując przeglądy posiadanych danych jako jeden ze sposobów realizacji zasady 

prawidłowości, autorzy ci wskazują że ADO powinien z własnej inicjatywy dbać 

o prawidłowość posiadanych danych. Wskazani autorzy nie piszą tego wprost, jednak 

uważam że ze zrelacjonowanej przeze mnie ich wypowiedzi takie ich stanowisko wynika. 

Innymi słowy, uważam że P. Litwiński, P. Barta i M. Kawecki w swoim komentarzu piszą, że 

ADO powinien sprawdzać posiadane dane i jeżeli są one nieprawidłowe to powinien je 

poprawiać tyle tylko że nie piszą tego wprost.  

                                                 
4
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Podobnie wypowiada się P. Drobek. Pisze on: „(…) dane powinny być prawidłowe i w razie 

potrzeby uaktualniane;. należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, 
5
które 

są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub 

sprostowane.”
6
. Zacytowałem słowa P. Drobka, ponieważ wyglądają one obiecująco i 

inteligentnie. Niestety czar pryska kiedy uświadamiamy sobie, że komentarzowa wypowiedź 

P. Drobka jest w istocie powtórzeniem treści przepisu. Wskazany autor zamienił: „dane 

osobowe muszą być” na „dane powinny być”, jednak reszta wypowiedzi to nic innego jak 

tylko zacytowany przepis. Zacytowany dosłownie. Bez komentarza autorskiego. Siłą rzeczy 

nie sposób ustalić z komentarza co P. Drobek uważa na temat komentowanej zasady. 

Bardzo ciekawy pogląd prezentują M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, J. 

Tomíšek. Autorzy ci uważają że dane prawidłowe nie muszą koniecznie być prawdziwe. 

Zwracają oni uwagę że podmiot danych może udostępniać nieprawdziwe dane i dodają że w 

takiej sytuacji ADO nie będzie odpowiadać za ich nieprawidłowość. Odróżnienie danych 

prawidłowych od prawdziwych stanowi, uważam, istotny wkład powołanych autorów w 

doktrynę. Pogląd zgodnie z którym ADO nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie 

nieprawdziwych danych ma w sobie niestety ziarno myślenia życzeniowego. W pełni 

zgadzam się z powołanymi autorami, mam jednak świadomość że moja aprobata ich poglądu 

ma też charakter życzeniowy. 

 

3.2. Art. 5 ust. 1 lit. d. Uwaga 2. Ograniczenia zasady. 

Na marginesie prowadzonych rozważań warto zwrócić uwagę na jeden jeszcze element 

komentowanego przepisu. Otóż prawodawca europejski nakazuje usuwać lub prostować 

nieprawidłowe dane. Obowiązek sprostowania nieprawidłowych danych jest zrozumiały, nie 

do końca jednak jasne jest dlaczego od ADO oczekuje się nie tylko prostowania ale i 

(zapewne odpowiednio do sytuacji) usuwania nieprawidłowych danych. Wydaje się że ADO 

powinien usuwać nieprawidłowe dane wtedy kiedy nie ma realnej możliwości ich 

poprawienia. Jednocześnie należy pamiętać, że ADO, na gruncie prawa krajowego nie zawsze 

może usuwać nieprawidłowe dane mogą temu bowiem sprzeciwiać się przepisy archiwalne. 

Komentowany przepis pozostawia w takiej sytuacji pewną furtkę. Otóż ADO ma podejmować 

działania rozsądne. Usunięcie nieprawidłowych danych osobowych tożsame ze zniszczeniem 

dokumentu ewidencjonowanego byłoby naruszeniem prawa polskiego, na gruncie 

komentowanego przepisu naruszenie prawa krajowego można uznać za działanie nierozsądne 

a zatem niezalecane przez przepis. 

 

3.3. Art. 5 ust. 1 lit. d. Uwaga 3. Interpretacja łagodząca wymowę zasady. 

Komentowany przepis na pierwszy rzut oka wydaje się jasny i oczywisty. Jeśli dane są 

nieprawidłowe bądź nieaktualne to należy je poprawić lub uaktualnić. Pobieżna lektura 

przepisu prowadzi właśnie do wniosku przedstawionego w poprzednim zdaniu. Niestety 

szczegółowa analiza przepisu prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Kiedy czytamy 

przepis łącznie z częścią wstępną to widzimy, że dane osobowe muszą być prawidłowe i w 

razie potrzeby uaktualniane. Jak widać, wolą prawodawcy jest prawdopodobnie, żeby dane 

                                                 

5 M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, J. Tomíšek. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Prakticy komentař. Praha 2017. s. 111. 
6
 P. Drobek [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. 

Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. 

Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 339. 
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przetwarzane przez ADO były prawidłowe i aktualne. Jeżeli jednak to właśnie jest celem 

prawodawcy to trudno powiedzieć dlaczego w przepisie napisano to co napisano. Wszystkie 

dane mają być prawidłowe, po prostu prawidłowe, ponieważ w części wstępnej przepisu 

prawodawca nie wprowadza żadnych dodatkowych warunków związanych z cechą 

prawidłowości danych. Inaczej zupełnie rzecz się ma jeśli chodzi o aktualność danych. Kiedy 

dokładnie czytamy przepis to widzimy że prawodawca nie oczekuje wcale by dane były 

aktualne, dane mają być jedynie uaktualniane i to co więcej nie uaktualniane na bieżąco, stale, 

ciągle, ale mają być uaktualniane w razie potrzeby. W dalszej części przepisu zawarto 

skierowany, jak się wydaje, do ADO, nakaz, na podstawie którego, ADO ma podejmować 

działania, co prawda wszelkie ale tylko rozsądne i działania te mają na celu by dane 

nieprawidłowe były usuwane lub prostowane. Dalsza część komentowanego przepisu łagodzi 

wymowę części wstępnej. (Przypominam: „dane osobowe muszą być (…) prawidłowe (…)”.) 

Z dalszej części przepisu wynika, że, co prawda, ADO ma niezwłocznie usuwać lub 

prostować dane nieprawidłowe nie jest to jednak nakaz bezwzględny. Nakaz ten - obowiązek 

ten - uzależniony jest od spełnienia dwóch warunków. Pierwszy to nieprawidłowość danych, 

drugi to nieprawidłowość danych w świetle celów przetwarzania tych danych. ADO nie ma 

obowiązku poprawiać danych po prostu nieprawidłowych. ADO ma obowiązek poprawiać 

dane nieprawidłowe ale nieprawidłowe jedynie w świetle celów ich przetwarzania. Nie 

wiadomo tak naprawdę co oznaczają słowa „w świetle celów ich przetwarzania”, jednak 

obecność tych słów w przepisie stanowi dla ADO poważną furtkę. ADO może po prostu nie 

poprawiać danych, tłumacząc to tym że może i są one nieprawidłowe to jednak nie są one 

nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania. Wydaje się że przepis powinien zostać w 

jakiś sposób uporządkowany.  

 

3.4. Art. 5 ust. 1 lit. d. Uwaga 4. Poprawianie i aktualizacja danych z inicjatywy ADO. 

Kolejnym poważnym problemem interpretacyjnym z jakim spotykamy się przy interpretacji 

przepisu, jest wątpliwość czy ADO powinien podejmować aktywne działania mające na celu 

prawidłowość i aktualność danych. Artykuł 16 RODO stanowi o poprawianiu danych na 

wniosek osoby której dane dotyczą. W komentarzu do przepisu zaprezentowałem jednak 

pogląd zgodnie z którym artykuł 16 RODO nie wyczerpuje całości zasady prawidłowości. 

W takim razie ADO ma obowiązek dbać o prawidłowość i aktualność danych nie tylko skutek 

wniosku osoby której dane dotyczą. 
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