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Zasada zgodności z prawem
1
 

 

1. Dane osobowe muszą być: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

 

1. Art. 5 ust. 1 lit a Komentarz I 

Przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem to przetwarzanie zgodnie z art. 6 RODO 

lub zgodnie z art. 9 RODO lub zgodnie z art. 10 RODO. 

 

- art. 5 ust. 1 lit. a RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych 

w sposób zgodny z prawem, czyli w zgodzie odpowiednio z art. 6 RODO lub z art. 9 RODO.  

- jednocześnie art. 5 ust. 1 lit. a RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej 

osobie której dane dotyczą, polegające na tym, że osoba której dane dotyczą ma prawo 

oczekiwać, że jej dane osobowe są lub będą przetwarzane w zgodzie odpowiednio z art. 6 

RODO lub z art. 9 RODO. 

 

2. Art. 5 ust. 1 lit a Analiza I. Zasada zgodności z prawem. 

Ze słów: „1. Dane osobowe muszą być: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, (...) („zgodność z prawem (...)”);” wynika, że 

przepis stanowi o zasadzie zgodności z prawem.  

Znaczenie tej zasady jest dość proste do ustalenia. Artykuł 6 RODO nosi tytuł: „Zgodność 

przetwarzania z prawem”. Słowa „zgodność z prawem” stanowią więc klauzulę odsyłającą do 

tytułu art. 6 RODO, który statuuje przesłanki dopuszczalności danych zwykłych. Przesłanki 

dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych znajdują się w art. 9 ust. 2 RODO. Co 

prawda art. 9 ust.1 RODO nosi tytuł: „Przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

osobowych”, jednak niewątpliwie art. 9 ust. 2 RODO zawiera przesłanki dopuszczalności 

przetwarzania danych wrażliwych. Z kolei jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, to przesłanki dopuszczalności wynikają 

z art. 10 RODO. Analogiczne stanowisko prezentują autorzy czeskiego komentarza do 

RODO.
2
 (Tytuł art. 9 RODO jest mylący, szerzej o tym w Uwagach do art. 9 RODO.) 

Słowa przepisu: „Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem” należy więc 

rozumieć tak, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z art. 6 RODO lub z art. 9 

RODO lub z art. 10 RODO. 

 

3. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwagi I. 

3.1. Uwaga 1. Trudności w ustaleniu zakresu znaczeniowego zasady. 

Przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem to zatem przetwarzanie zgodnie z art. 

6 RODO lub zgodnie z art. 9 RODO lub z art. 10 RODO. Podobne zdanie reprezentuje 

A. Nerka, zapominając jednak o art. 10 RODO.
3
 Ta sama autorka, w dalszej części 

                                                           
1 Wprowadziłem nieco inną, niż przy komentowaniu pozostałych przepisów konwencję formalną, co powinno ułatwić lekturę. 
2 M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, , J. Tomíšek. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Prakticy komentař. Praha 

2017. s. 122. 
3 A Nerka [w:] M. Sakowska-Baryła (red.), B. Fischer, M. Górski, A. Nerka, K. Wygoda, M. de Bazelaire de Rupierre. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 142. 
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komentarza do art. 5 RODO, wskazuje
4
 na możliwość szerszego rozumienia zasady zgodności 

z prawem. Autorka wskazuje, że zasada zgodności z prawem może odnosić się również do 

zgodności z prawem materialnym lub procesowym
5
. Symptomatyczne jest jednak, że A. 

Nerka wskazuje na możliwość szerokiego rozumienia zasady zgodności z prawem jako na coś 

co wynika z poglądów doktryny, po czym w wywodzie niejako wraca do RODO poprzez 

omówienie Mot. 40 Pre. RODO, który to przepis, moim zdaniem, po głębokim się w niego 

wczytaniu, odsyła do przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych.  

 

3.2. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwaga 2. Trudności z ustaleniem zakresu zasady.  

Utożsamienie zgodności z prawem jako zgodności z art. 6 RODO lub z art. 9 RODO 

lub z art. 10 RODO należy uznać, za wąskie rozumienie tej zgodności. Szersze rozumienie 

zasady zgodności z prawem jest, moim zdaniem, błędne, jeżeli bowiem nawet uznamy, że 

właściwe jest rozumienie szersze, biorące pod uwagę np. prawo krajowe, to przecież RODO 

do tego prawa odsyła.  

Zupełnie nie sposób się zgodzić z poglądem P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego, 

że zasada zgodności z prawem „(...) ma tak szeroki zakres pojęciowy, że trudno jest określić, 

w jaki sposób dojść może do jej uszczegółowienia”.
6
 Zasada ta jest przecież (o czym piszę 

wyżej), uszczegółowiona wprost w art. 6 RODO oraz, w sposób wymagający chwili namysłu, 

w art. 9 RODO i podobnie w art. 10 RODO. Jak widać, autorzy wskazani, przyjmują szerokie 

rozumienie zasady zgodności z prawem i nie potrafią znaleźć drogi do jej sprecyzowania. Nic 

dziwnego, że P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki nie potrafią sprecyzować zasady skoro 

w swoim Komentarzu, w odniesieniu do zasady powołują się na komentarz J. Barty, 

P. Fajgielskiego i R. Markiewicza z 2004 r. i na Komentarz A. Drozda z 2007 roku – oba do 

UODO 1997, w której to ustawie zasady ochrony danych osobowych były obecne, jednak nie 

w znaczeniu dyrektywalnym, nie były one skodyfikowane. Obecnie zasady są zasadami 

w znaczeniu dyrektywalnym, zaś ich doprecyzowanie odbywa się na gruncie RODO. 

Podobnie na stare komentarze powołuje się A Nerka
7
 i dochodzi przy tym do podobnych jak 

P. Litwiński, P. Barta i M. Kawecki, mylnych wniosków. Martwi, że wskazani autorzy 

zapomnieli o dyrektywie języka prawnego, zgodnie z którą „Jeżeli prawodawca nadał 

określonym wyrażeniom swoiste znaczenie prawne, to należy je rozumieć właśnie w takim 

znaczeniu”.
8
 

 O dyrektywie języka prawnego nie zapomniał P. Fajgielski, w jego bowiem 

Komentarzu czytamy: „Wśród przepisów dotyczących przetwarzania danych szczególną rolę 

pełnią wymogi odnoszące się do zgodności przetwarzania z prawem (określane także jako 

tzw. podstawy dopuszczalności przetwarzania danych lub przesłanki legalności przetwarzania 

                                                           
4 A Nerka [w:] M. Sakowska-Baryła (red.), B. Fischer, M. Górski, A. Nerka, K. Wygoda, M. de Bazelaire de Rupierre. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 143. 
5 A. Nerka pisze o normach prawa materialnego i przepisach postępowania, w czym widać pewną teoretyczną konsekwencję. Ja 

konsekwentnie, w duchu Konceptualizmu Prawniczego, piszę o przepisach, uprawnieniach i obowiązkach.  
6 P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 258. 
7 A Nerka [w:] M. Sakowska-Baryła (red.), B. Fischer, M. Górski, A. Nerka, K. Wygoda, M. de Bazelaire de Rupierre. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 142-143. 
8 M Zirk-Sadowski [w:] System Prawa Administracyjnego Red: R Hauser, Z Niewiadomski, A Wróbel. Tom IV. Wykładnia w prawie 

administracyjnym. L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski. Warszawa 2012. s. 199. 
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danych), określone w przepisach art. 6, 9 i 10 komentowanego rozporządzenia.”
9
. Niezwykłą 

spostrzegawczością wykazuje się tu P. Fajgielski, zwraca bowiem uwagę na to, że o 

zgodności przetwarzania danych z prawem mowa jest w art. 6 RODO, w art. 9 RODO i w art. 

10 RODO oraz wskazuje na znaczenie tych przepisów jako przesłanek dopuszczalności 

przetwarzania danych. 

 

3.3. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwaga 3. Rozszerzenie zakresu zasady.  

Ciekawe jest stanowisko P. Drobka. Pisze on, że: „Wymóg zapewnienia zgodności z 

prawem operacji przetwarzania danych oznacza nie tylko konieczność spełnienia przesłanek 

legalności przetwarzania danych, które zostały określone w art. 6 i 9, lecz także konieczność 

zapewnienia zgodności z pozostałymi przepisami o ochronie danych osobowych.”
10

. Pogląd 

P. Drobka, jest o tyle ciekawy, że autor ten zauważa związek, między zasadą zgodności z 

prawem (choć uparcie nazywa ją zasadą legalności, jest w tym jednak konsekwentny) i art. 6 

RODO i art. 9 RODO. Jak widać, P. Drobek zauważa to, czego nie zauważyli P. Litwiński, 

P. Barta i M. Kawecki. Gdyby jednak w reszcie swego poglądu P. Drobek miał racje, to 

znaczyłoby to, że nie obowiązuje dyrektywa języka prawnego
11

, co jest nie do wyobrażenia. 

Starając się odnosić do myśli P. Drobka możliwie przychylnie, można stwierdzić, że w jego 

myśli o konieczności zapewnienie zgodności z pozostałymi przepisami o ochronie danych 

osobowych jest pewien ciekawy ślad. Otóż zarówno art. 6 RODO jak i art. 9 RODO odsyłają 

(choć nie wprost) do przepisów krajowych – tu prowadzi ten ciekawy ślad odnaleziony 

w poglądzie P. Drobka. Jednak przepisy, do których odsyłają art. 6 RODO i art. 9 RODO, to 

przepisy uzupełniające przesłanki przetwarzania danych osobowych – tego niestety 

u P. Drobka nie znajdujemy.  

Szerokie rozumienie zasady zgodności z prawem znajdujemy też u P. Fajgielskiego, 

który zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem widzi również w zgodności 

z prawem materialnym, przepisami proceduralnymi, przepisami unijnymi, przepisami 

krajowymi, przepisami ustaw i przepisami aktów wykonawczych.
12

  

 

 

Legalność przetwarzania danych odnosi się do przestrzegania zarówno przepisów prawa 

materialnego, jak i przepisów proceduralnych, obejmuje zgodność przetwarzania danych nie 

tylko z przepisami prawa unijnego, ale także z przepisami krajowymi rangi ustawowej, jak 

również z przepisami zawartymi w aktach wykonawczych. 

 

 

3.4. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwaga 4. Ustalanie zakresu zasady. 

                                                           

9 P. Fajgielski. Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. WKP 2018 –
 Komentarz. Kom. do art. 5 RODO. 
10 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. 326. 
11 M Zirk-Sadowski [w:] System Prawa Administracyjnego Red: R Hauser, Z Niewiadomski, A Wróbel. Tom IV. Wykładnia w prawie 
administracyjnym. L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski. Warszawa 2012. s. 199. 
12 P. Fajgielski. Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. WKP 2018 – Komentarz. Kom. 

do art. 5 RODO. 
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Błędny pogląd P. Drobka, łączący zasadę zgodności z prawem z przepisami krajowymi 

to nie jedyny błędny pogląd na tę zasadę u P. Drobka. Autor ten łączy zasadę zgodności 

z prawem z zasadą rzetelności. Do tego odnoszę się wyżej, w pozycji: „Art. 5 ust. 1 część 

wstępna. Analiza.”. Piotr Drobek, w swoim komentarzu do art. 5 RODO, wygłasza pogląd tak 

straszny, że czuję się w obowiązku by go tu zacytować i skomentować. Autor pisze: 

„W konsekwencji Można powiedzieć, że zasada rzetelności i zgodności z prawem ma 

charakter pierwotny, a zarazem nadrzędny wobec pozostałych zasad przetwarzania danych 

oraz w istocie obejmuje je swoim zakresem. Oznacza to, że spełnienie tych zasad prowadzi do 

spełnienia zasady rzetelności i zgodności z prawem”
13

. Słowa: „W konsekwencji (...)” nie 

prowadzą do żadnego doniosłego stanowiska, a jedynie do poglądu, zgodnie z którym zasada 

rzetelności i przejrzystości „(...) wymaga wyważenia między prawem do ochrony danych 

osobowych a interesami podmiotów przetwarzających dane”
14

. Co P. Drobek rozumie przez 

pierwotny charakter zasady – nie wiadomo. Można się domyślać tu obecności jakiejś myśli, 

że może konieczność zgodności z prawem jest pierwotna w stosunku do RODO, że może 

w RODO chodzi o to by przetwarzanie danych było zgodne z prawem – może i tak, ale 

przecież to RODO stanowi, w znacznej mierze owo prawo, a może P. Drobkowi chodzi o coś 

innego. Nie wiem, zbyt zagadkowe są jego słowa. Słowa o nadrzędności zasady zgodności z 

prawem wobec pozostałych zasad, są przynajmniej zrozumiałe, co pozwala na stwierdzenie, 

że są one błędne. O zakresie zasady piszę wyżej, w pozycji: „Art. 5 ust. 1 lit. a. Analiza 1.”. 

Zasada zgodności z prawem jest nadrzędna, tle że nie jak twierdzi P. Drobek, „wobec 

pozostałych zasad przetwarzania danych” ale wobec art. 6 RODO i wobec art. 9. RODO. W 

żaden sposób Zasada zgodności z prawem nie „obejmuje (...) swoim zakresem” pozostałych 

zasad. Między zasadami nie ma związków, poza tym, że są one wymienione w tym samym 

przepisie RODO. Zupełnie kuriozalny jest pogląd P. Drobka, jakoby spełnienie pozostałych 

zasad prowadziło do „(...)spełnienia zasady rzetelności i zgodności z prawem”. O tym co jest 

istotną zasady rzetelności i pozostałych zasad, piszę niżej, w komentarzach i uwagach do 

kolejnych liter art. 5 ust. 1 RODO. O tym co jest treścią Zasady zgodności z prawem piszę 

wyżej w pozycji: „Art. 5 ust. 1 lit. a. Analiza 1.”. Tu zwracam jedynie uwagę na fakt, że treść 

zasad jest rozłączna. Podobny pogląd jsk u P. Drobka, tyle, ze wyrażony 2 lata wcześniej, o 

nadrzędności zasady, nazywanej z kolei zasadą legalności i rzetelności odnaleźć można u 

M. Krzysztofka
15

. 

 

3.5. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwaga 5. Obecność prawnej podstawy przetwarzania. 

Bardzo ciekawie zasadę zgodności z prawem ujmuje J. Žůrek. Autor ten pisze: „(...) obecność 

prawnej podstawy przetwarzania jest podstawowym założeniem pozwalającym na mówienie 

o przetwarzaniu danych osobowych przez ADO w sposób zgodny z prawem”.
16

 Tym samym 

zwraca uwagę na związek zasady zgodności z prawem z prawnymi podstawami 

przetwarzania, które, co oczywiste, wynikają z art., 6 RODO i z art. 9 RODO. 

                                                           
13 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. 327-328. 
14 14 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. 327-328. Cytat ten odsyła z kolei do słów Ch. Kunera, co P. Drobek wskazuje następująco: „Ch. Kuner, 
European Data Protection... s. 90”. 
15 M. Krzysztofek. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679. Warszawa 2016. s. 56. 
16 J. Žůrek. Prakticky Průvodce GDPR. Olomouc 2018. s. 61. Cytat pochodzi z książki napisanej w języku czeskim. Tłumaczenie cytatu: J. 

Rzymowski. 
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3.6. Art. 5 ust. 1 lit a. Uwaga 6. Znaczenie przesłanek przetwarzania dla zasady. 

Równie ciekawie do Zasady zgodności z prawem podszedł P. Fajgielski, który pisze o 

różnych kategoriach przepisów, jednak zwraca szczególną uwagę na art. 6 RODO, art. 9 

RODO i na art. 10 RODO. Oczywiście z doniosłą rolą tych przepisów się zgadzam. 

 

4. Art. 5 ust. 1 lit a. Podsumowanie w duchu Konceptualizmu Prawniczego – Ogólnej 

Teorii Prawa I. 

Podsumowując w duchu Konceptualizmu Prawniczego – Ogólnej Teorii Prawa, należy 

stwierdzić, jak poniżej. 

- art. 5 ust. 1 lit. a RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych 

w sposób zgodny z prawem, czyli w zgodzie odpowiednio z art. 6 RODO lub z art. 9 RODO.  

- jednocześnie art. 5 ust. 1 lit. a RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej 

osobie której dane dotyczą, polegające na tym, że osoba której dane dotyczą ma prawo 

oczekiwać, że dotyczące jej dane osobowe są lub będą przetwarzane w zgodzie odpowiednio 

z art. 6 RODO lub z art. 9 RODO. 

 

5. Art. 5 ust. 1 lit a. Konkretyzacja zasady I. 

Zasada zgodności z prawe skonkretyzowana jest przez wymienione poniżej przepisy. 

 

5.1. Podstawowa konkretyzacja zasady I. 

Art. 6 RODO – „Zgodność przetwarzania z prawem” – dane wolno przetwarzać przy 

spełnieniu jednego z warunków zawartych w art. 6 ust. 1 RODO.  

Art. 9 RODO - „Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” ” – dane wolno 

przetwarzać przy spełnieniu jednego z warunków zawartych w art. 9 ust. 2 RODO. 

Art. 10 RODO - „Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i 

naruszeń prawa” dane wymienione w przepisie, są przetwarzane zgodnie z prawem przy 

spełnieniu warunków zawartych w przepisie. 

Art. 29 RODO - „Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu 

przetwarzającego” – istota autoryzowanego dostępu. 

Art. 32 RODO, zwłaszcza art. 32 ust. 4 RODO – „Bezpieczeństwo przetwarzania”, a w art. 32 

ust. 4 RODO mowa jest o konieczności autoryzowanych działań.  

Art. 24 ust. 1 RODO – wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

powinno zapewniać autoryzowane przetwarzanie a co za tym idzie, poszanowanie zasady 

integralności. 

Art. 32 ust. 1 lit. b
17

 – „zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, 

dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania” – jako jeden z elementów 

technicznego zabezpieczenia danych, którego opis powinien znaleźć się w OOTiOŚB. 

Art. 28 RODO – „Podmiot przetwarzający” – przetwarzanie przez ten podmiot jest istotne w 

kontekście poszanowania zasady integralności, PP zwykle przetwarza w sposób 

autoryzowany, ale gdy jest jednoosobowy, gdy PP ma strukturę, a zwykle ma, to skutkuje to 

pojawieniem się zagrożeń. 

                                                           
17 P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 267. 
Uszczegółowienia Zasady Integralności, nazywanej przez nich „zasadą integralności i poufności danych”, wskazani autorzy dopatrują się 

w art. 32 RODO. 
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5.2. Art. 5 ust. 1 lit a. Dodatkowa konkretyzacja zasady I. 

Zasada zgodności z prawem konkretyzowana jest również przez wymienione poniżej 

przepisy, acz poziom tej konkretyzacji jest znacząco mniejszy niż w związku z przepisami 

wskazanymi wyżej. 

Art. 7 RODO w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przy przetwarzaniu danych osobowych za zgodą. 

Art. 8 RODO – „Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa 

informacyjnego” – jeżeli Ma miejsce to przepis ten jest uzupełnieniem art. 6 ust. 1 lit a 

RODO. 

Art. 13 ust. 1 lit. c RODO – „Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, 

której dane dotyczą”, w zakresie informowania o podstawie prawnej przetwarzania, 

umożliwia osobom, których dane dotyczą, składanie żądań z tym związanych, co może 

sprzyjać realizacji zasady. 

Art. 14 ust. 1 lit. c RODO – „Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych 

osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą”, w zakresie informowania o 

podstawie prawnej przetwarzania, umożliwia osobom, których dane dotyczą, składanie żądań 

z tym związanych, co może sprzyjać realizacji zasady. 

Art. 17 RODO – „Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)” sprzyja 

zgodności z prawem. Usuwanie zainicjowane na gruncie tego przepisu może dorowadzić do 

usunięcia danych, których ADO nie powinien przetwarzać.  

Art. 18 RODO – „Prawo do ograniczenia przetwarzania” – może sprzyjać zgodności z 

prawem. 

Art. 19 RODO – „Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych 

osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania” jeżeli ADO informuje odbiorcę o usunięciu 

danych, lub o ograniczeniu przetwarzania, które ma na celu usunięcie danych, k™órych 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem 

Art. 20 RODO – „Prawo do przenoszenia danych” prawo do przenoszenia danych pozwala 

osobie, której dane dotyczą na dokładne zapoznanie się z danymi, jakie przetwarza ADO, a 

tym samym na skorzystanie z uprawnień, które mogą skutkować zmniejszeniem zakresu 

przetwarzania. 

Art. 21 RODO – „Prawo do sprzeciwu”- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych sprzyja realizacji zasady. 

Art. 25 ust. 2 RODO – „Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna 

ochrona danych”- sprzyjają realizacji zasady, ponieważ „Administrator wdraża odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane 

osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.(…)” 

Art. 26 RODO – „Współadministratorzy” – ustalenia dotyczące współadministrowania mogą 

sprzyjać realizacji zasady, poprzez umożliwienie osobom, których dane dotyczą, składania 

żądań, mogących skutkować usunięciem danych przetwarzanych niezgodnie z prawem. 

Związek art., 26 RODO z zasadą zgodności z prawem jest daleki i pośredni, ale jednak jest. 

Art. 28 RODO – „Podmiot przetwarzający” – podpisanie umowy powierzenia przetwarzania 

legalizuje przetwarzanie w imieniu ADO. 

Art. 30 ust. 1 lit b RODO – „Rejestrowanie czynności przetwarzania” – o ile w pozycji „cele 

przetwarzania” ADO wpisuje również podstawę prawną przetwarzania. Jest to dopuszczalne, 

ponieważ realizację podstawy prawnej można uznać za cel przetwarzania. 
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Art. 33 RODO – „Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu” 

– sprzyja realizacji zasady ponieważ ocena naruszenia może doprowadzić do zmian w 

przetwarzania, skutkujących podniesieniem poziomu zgodności z prawem w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. Również kontrola, mogąca być efektem zgłoszenia sprzyja 

realizacji zasady”. 

Art. 34 RODO – „Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych” - może skutkować podjęciem przez tę osobę decyzji o skorzystaniu z uprawnień, 

które mogą skutkować zmniejszeniem zakresu przetwarzania. 

Art. 35 ust. 7 lit. b RODO - „Ocena skutków dla ochrony danych” – ocena, „czy operacje 

przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów” może skłonić ADO do 

kontroli czy dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem. 

Art. 36 ust. 3 lit. b RODO – „Uprzednie konsultacje” – mogą doprowadzić do stanu zgodnego 

z prawem, w zakresie przetwarzania. 
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