
1 

Autorem niniejszego tekstu jest dr Jakub Rzymowski, copyright by © J. Rzymowski 

Kontakt z autorem: rzym@eurokancelaria.com.pl, www.eurokancelaria.com.pl 

Dyskusja możliwa w grupie FB: RODO Komentarz 

Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie 

w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. 

Zasada ograniczenia celu  

 

1. Dane osobowe muszą być: (…) 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 

celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi 

celami („ograniczenie celu”); 

 

1. Komentarz. Art. 5 ust. 1 lit b  

Przetwarzanie danych osobowych zgodne z zasadą ograniczenia celu, to przetwarzanie w taki 

sposób, że ADO przetwarza dane w celach określonych odpowiednio w RCPD, oraz na 

gruncie art. 13 RODO lub 14 RODO lub 15 RODO. 

Po wygaśnięciu wskazanych wyżej celów, ADO może, nie naruszając zasady ograniczenia 

celu, przetwarzać dane osobowe przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie 

publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 

 

ADO ma obowiązek przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych celach. Z uwagi na 

nazwę zasady („(…) ograniczenia (…)”), można uznać, że ADO ma obowiązek ograniczać 

przetwarzanie danych do przetwarzania w konkretnych celach. 

ADO ma obowiązek ograniczać przetwarzanie danych do przetwarzania w wyraźnych celach.  

Nie sposób wskazać na gruncie języka prawnego, różnicy miedzy celami przetwarzania, które 

są konkretne i celami przetwarzania, które są wyraźne. Jednocześnie ADO ma obowiązek 

zadbać o to by przetwarzanie realizowało oba te warunki.  

Na ADO spoczywa obowiązek dalszego przetwarzania zebranych danych osobowych, jedynie 

w sposób zgodny z celami, w których te dane osobowe zostały przez ADO zebrane. 

Cele przetwarzania wymienione są w art. 13 ust. 1 lit. c RODO, wśród innych informacji, 

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.  

Cele przetwarzania wymienione są również w art. 14 ust. 1 lit. c RODO jako informacje 

podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 

dane dotyczą.  

Cele przetwarzania występują również w art. 15 ust. 1 lit. a jako informacje o które ADO 

może być zapytany przez osobę, której dane dotyczą.  

Cele z art. 13 RODO, art. 14 RODO i art. 15 RODO, to (odpowiednio do stanu faktycznego) 

te same cele.  

Moment gromadzenia danych osobowych to ostatni Moment, w którym ADO ma obowiązek 

podjąć decyzję dotyczącą celu zbierania danych osobowych.
 1

 

                                                 
1
 Por.: M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, J. Tomíšek. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů. Prakticy komentař. Praha 2017. s. 108. 

mailto:rzym@eurokancelaria.com.pl
http://www.eurokancelaria.com.pl/


2 

Autorem niniejszego tekstu jest dr Jakub Rzymowski, copyright by © J. Rzymowski 

Kontakt z autorem: rzym@eurokancelaria.com.pl, www.eurokancelaria.com.pl 

Dyskusja możliwa w grupie FB: RODO Komentarz 

Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie 

w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. 

ADO ma obowiązek zbierać dane w celu o jakim informuje w związku ze zbieraniem lub 

o jakim informuje później, na pytanie osoby, której dane dotyczą. 

ADO ma obowiązek zbierać dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. 

Przepis stanowi o celach prawnie uzasadnionych, jednak nie o celach zgodnych z prawem, 

acz trudno wskazać na różnicę między jednymi a drugimi. 

Zasada ograniczenia celu, w zakresie nakazu zbierania w prawnie uzasadnionych celach jest 

uszczegółowieniem zasady zgodności z prawem, ale uszczegółowieniem tylko na etapie 

zbierania danych osobowych. 

Jeżeli ADO przetwarza dane osobowe w sposób opisany słowami: „dalsze przetwarzanie do 

celów archiwalnych w interesie publicznym”, to takie przetwarzanie, nie jest uznawane za 

przetwarzanie niezgodne z celami, w jakich dane osobowe zebrano. Komentowany przepis 

odsyła do art. 89 ust. 1 RODO, który precyzuje właśnie przetwarzanie do celów archiwalnych 

w interesie publicznym. Również dalsze przetwarzanie do celów badań naukowych, do celów 

badań historycznych, lub do celów badań statystycznych nie jest narusza zasady ograniczenia 

celu.  

 

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych 

w zgodzie z zasadą ograniczenia celu czyli tak by dane osobowe były przetwarzane przez 

ADO zgodnie z celami określonymi w RCPD i o których, na podstawie (odpowiednio) art. 13 

RODO lub art. 14 RODO lub art. 15 RODO poinformowano osobę, której dane dotyczą.  

- Jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej 

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

oczekiwać, iżby ADO przetwarzał dotyczące jej dane wyłącznie w celach określonych 

w RCPD i o których poinformował tę osobę , na podstawie (odpowiednio) art. 13 RODO lub 

art. 14 RODO lub art. 15 RODO. 

 

 

2. Art. 5 ust. 1 lit. b. Analiza. 

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

b) zbierane w konkretnych (...) celach(...)(„ograniczenie celu”)” wynika, że ADO ma 

obowiązek przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych celach. Z uwagi na nazwę 

zasady, można uznać, że ADO ma obowiązek ograniczać przetwarzanie danych do 

przetwarzania w konkretnych celach.  

 

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

b) zbierane w (...) wyraźnych (...) celach(...)” wynika, że ADO ma obowiązek 

ograniczać przetwarzanie danych do przetwarzania w wyraźnych celach.  

Nie sposób wskazać na gruncie języka prawnego, różnicy miedzy celami przetwarzania, które 

są konkretne i celami przetwarzania, które są wyraźne. Można oczywiście próbować 
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rozróżnić cele konkretne od celów wyraźnych na gruncie języka prawniczego
2
, w dodatku 

posługując się słownikami języka polskiego. Jednocześnie ADO ma obowiązek zadbać o to 

by przetwarzanie realizowało oba te warunki. Cele przetwarzania wymienione są w art. 13 

ust. 1 lit. c RODO jako jedna z informacji, jakie ADO ma obowiązek podawać w związku ze 

zbieraniem danych od osoby, której dane dotyczą. Cele przetwarzania wymienione są również 

w art. 14 ust. 1 lit. c RODO jako jedna z informacji, jakie ADO ma obowiązek podawać 

w związku z pozyskiwaniem danych nie od osoby, której dane dotyczą.
3
 Cele przetwarzania 

występują również w art. 15 ust. 1 lit. a jako informacje o które ADO może być zapytany 

przez osobę, której dane dotyczą. Oczywiste jest, że cele z art. 13 RODO, art. 14 RODO i art. 

15 RODO, to (odpowiednio do stanu faktycznego) te same cele. Nie ma podstaw żeby sądzić, 

że cele z komentowanego art. 5 ust. 1 lit. b to jakiekolwiek inne cele.  

Z dużą dozą pewności Można zatem stwierdzić, że ADO ma obowiązek zbierać dane w celu o 

jakim informuje w związku ze zbieraniem lub o jakim informuje później, na pytanie osoby, 

której dane dotyczą i który to cel ma wpisany w odpowiednich pozycjach RCPD. 

 

Ze słów wytłuszczonych: „1. Dane osobowe muszą być: 

b) zbierane w (...) prawnie uzasadnionych (...) celach (...)” wynika, że ADO ma 

obowiązek zbierać dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Przepis 

stanowi o celach prawnie uzasadnionych, jednak nie o celach zgodnych z prawem. Analiza 

różnych wersji językowych nie pozwala niestety stwierdzić uspokajająco, że problemem jest 

błąd w tłumaczeniu. Prawnie uzasadnione cele w języku polskim to w języku angielskim 

„legitimate purposes” i w języku czeskim „legitimní účely“. Jednocześnie „Zgodność 

przetwarzania z prawem” czyli tytuł art. 6 RODO to w języku angielskim „Lawfulness of 

processing” i w języku czeskim: „Zákonnost zpracování“. Z kolei „cele przetwarzania” z art. 

13 ust. 1 lit. c RODO to w języku angielskim „the purposes of the processing” i w języku 

czeskim „účely zpracování“. To co martwi, to fakt, że w kolejnych wersjach jezykowych jest 

pewna konsekwencja. W art. 6 RODO mowa jest o zgodności z prawem a w komentowanym 

art 5 ust. 1 lit a RODO, mowa jest o celach prawnie uzasadnionych. Zasada ograniczenia celu 

nie jest powtórzeniem zasady zgodności z prawem. Zasada zgodności z prawem koresponduje 

w sposób oczywisty z art. 6 RODO (też z art. 9 RODO). Z czym koresponduje zasada 

ograniczenia celu, w zakresie prawnego uzasadnienia celu – trudno powiedzieć.  

 Rozszyfrowanie niejasnej myśli prawodawcy nie jest tu łatwe. Analiza art. 5 ust. 1 lit 

a RODO – w zakresie zasady zgodności z prawem i jednoczesna analiza art. 5 ust. 1 lit. b 

RODO każe zwrócić uwagę na pewien fakt. Zasada zgodnosci z prawem dotyczy 

przetwarzania danych osobowych, zasada ograniczenia celu dotyczy zbierania danych 

osobowych. ADO ma zatem obowiazek zbierać dane osobowe w prawnie uzasadnionych 

celach (zasada ograniczenia celu) i przetwarzać dane zgodnie z tymi celami i przetwarzać 

                                                 
2
 B. Wróblewski. Język prawny i język prawniczy 

3
 Podobnie: 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. 260. 
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dane zgodnie z prawem. Trudno uczciwie powiedzieć, czy obowiązek prawnego uzasadnienia 

idzie dalej niż obowiazek zgodności z prawem czy nie. Możliwe jest uzasadnienie takiego 

poglądu, ale też pogladu przeciwnego, dlatego też kwestię tę pomijam. Szansę racjonalnego 

uzasadnienia zasady ograniczenia celu widzę w jednym. Zasada ta dotyczy zbierania danych 

osobowych, zbieranie jest jedną z czynności przetwarzania, przetwarzania dotyczy zasada 

zgodności z prawem.  

Nie pozostaje nic innego jak tylko uznać, że zasada ograniczenia celu, w zakresie nakazu 

zbierania w prawnie uzasadnionych celach jest uszczegółowieniem zasady zgodności 

z prawem, ale uszczegółowieniem tylko na etapie zbierania danych osobowych. 

Na niezwykle ciekawą rzecz zwraca uwagę P. Fajgielski. Autor ten w prawnym uzasadnieniu 

celu
4
 zauważa „nawiązanie do zasady zgodności z prawem“, dodając: „(...)przy czym nie jest 

właściwe pojmowanie zawartego w tym przepisie sformułowania jako konieczności 

wskazania konkretnego przepisu, który uzasadnia realizację celu przetwarzania.”. Z tymi 

stwierdzeniami nie sposób się nie zgodzić, choć trudno byłoby mi wskazać takie czynności 

przetwarzania, które nie byłyby zgodne z prawem i nie miały przy tym uzasadnienia chociaż 

w przepisach RODO. W tym właśnie też chyba kierunku idzie myśl P. Fajgielskiego, który 

pisze: „Wystarczająca jest okoliczność, że cel nie jest z prawem sprzeczny, a swoistym 

„prawnym uzasadnieniem” przetwarzania jest wskazanie odpowiedniej podstawy 

dopuszczalności przetwarzania danych (o których mowa w art. 6, 9 i 10 komentowanego 

rozporządzenia).”. Jak widać, P. Fajgielski, w istocie wraca do zgodności z prawem, tyle, że z 

prawem rozumianym jako RODO. Cieszą mnie te zmagania P. Fajgielskiego a nawet swoista 

pętla, którą w swoich rozważaniach uczynił i którą tu opisałem, sam bowiem też zastanawiam 

się wyżej nad problem różnicy między celem prawnie uzasadnionym a celem zgodnym z 

prawem, skoro jednak zastanawia się nad tym nawet P. Fajgielski, to znaczy, że warto o tym 

myśleć. 

 Wzruszające w swej prostocie jest zdanie A. Nerki: „Cel przetwarzania danych musi 

być (...) usprawiedliwiony (tzn. zgodny z prawem) (...)”.
5
 Nie jest do końca jasne dlaczego A. 

Nerka cel prawnie uzasadniony zastąpiła celem usprawiedliwionym, jednak z wnioskiem, że 

powinien on być zgodny z prawem, zgadzam się. 

 Ze słów: „(...) i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; (...)” 

wynika, że na ADO spoczywa obowiązek dalszego przetwarzania zebranych danych 

osobowych, jedynie w sposób zgodny z celami, w których te dane osobowe zostały przez 

ADO zebrane. 

Ze słów: „(...) dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, (...) 

nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami (...)” wynika, 

                                                 
4
 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. 
5
 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. 144. 
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że jeżeli ADO przetwarza dane osobowe w sposób opisany słowami: „dalsze przetwarzanie 

do celów archiwalnych w interesie publicznym”, to takie przetwarzanie, nie jest uznawane 

za przetwarzanie niezgodne z celami, w jakich dane osobowe zebrano. Komentowany przepis 

odsyła do art. 89 ust. 1 RODO, który precyzuje właśnie przetwarzanie do celów archiwalnych 

w interesie publicznym. Należy zwrócić baczną uwagę na fakt, że dalsze przetwarzanie do 

celów archiwalnych, które jest na mocy komentowanego przepisu zgodne z prawem, to tylko 

przetwarzanie w interesie publicznym, co w praktyce może stwarzać problemy (3.1. Art. 

5 ust. 1 lit. b. Uwaga 1.). 

Ze słów: „(...) dalsze przetwarzanie (...) do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z 

pierwotnymi celami” wynika, że również dalsze przetwarzanie do celów badań naukowych, 

do celów badań historycznych, lub do celów badań statystycznych nie narusza zasady 

ograniczenia celu.  

 

3. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwagi 

3.1. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga 1. Niespójność przepisu komentowanego z przepisem do 

którego odsyła. 

Komentowany art. 5 ust. 1 lit. b RODO stanowi, że dalsze przetwarzanie danych osobowych, 

niezgodne z celami, w których dane zebrano, o ile tylko zachodzi ono „do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 

do celów statystycznych”, to nie jest ono na „uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne 

z pierwotnymi celami”. Z cytowanych fragmentów wynika jakby to art. 89 ust. 1 RODO 

decydował o tym, że dalsze przetwarzanie jest zgodne z komentowanym art. 5 ust. 1 lit b. 

RODO, o ile tylko zachodzi ono „do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych”. Problem polega na 

tym, że art. 89 RODO dotyczy przetwarzania „do celów archiwalnych w interesie 

publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych”, przepis precyzuje szczegóły takiego przetwarzania, jednak nie wynika z 

niego, że takie przetwarzanie nie narusza zasady ograniczenia celu, co zdaje się wynikać z 

samej tej zasady, czyli z komentowanego art. 5 ust. 1 lit. b RODO. Jednoznacznego 

podkreślenia wymaga, że to iż przetwarzanie danych osobowych „do celów archiwalnych 

w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych” nie narusza zasady ograniczenia celu, w żaden sposób nie wynika z art. 89 

RODO, a za to wynika z art. 5 ust. 1 lit. b RODO, czyli z samej zasady ograniczenia celu. 

3.2.  

 

3.2. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga 2. Domniemanie wynikajace z art. 5 ust. 1 lit. b RODO. 

Warto zwrócić uwagę, że w art. 5 ust. 1 lit b RODO ustanowiono domniemanie. Jeżeli ADO 

przetwarza dane w innym celu niż je zebrał i o którym poinformował osobe, której dane 

dotyczą (lub w drodze wyjątku nie poinformował), to ADO może dalej przetwarzać te dane 
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osobowe i o ile przetwarza je jedynie: „do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych”, to z ustanowionego 

w przepisie domniemania wynika, że przetwarzanie takie nie jest uznawane za niezgodne z 

pierwotnymi celami. Odesłanie w art. 5 ust. 1 lit. b RODO do art. 89 ust. 1 RODO, każe 

sądzić, że domniemanie to funkcjonuje o ile dalej przetwarzane dane osobowe są 

przetwarzane właśnie w zgodzie z art. 89 ust. 1 RODO. 

 

3.3. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga. 3. Podejmowanie decyzji o celu przetwarzania. 

Ciekawa jest konstatacja P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego, wedle której: „Co do 

zasady, o celu zbierania decyduje administrator danych”.6 Autorzy ci nawiązują dalej do 

definicji ADO, z której iście wynika, że ADO o celach przetwarzania danych decyduje. 

Konstatacja wskazana jest ciekawa, jednak sami jej autorzy zwracają uwagę, że ma ona 

charakter zasady, co każe sadzić, że od takowej są jakiejś wyjątki. Prawdopodobnie takiego 

wyjątku (prawdopodobnie, bo słowa „wyjątek” w wywodzie nie znajduję) autorzy dopatrują 

się (powołując się na poglądy A. Drozda) w związku z działalnością podmiotów publicznych, 

które nie same określają cele przetwarzania danych, ale cele te są im narzucane przepisami 

kompetencyjnymi.7 Rozumowaniu P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego nie sposób nic 

zarzucić, acz należy je uzupełnić, otóż pisząc o tym, że w przypadku podmiotów publicznych 

to prawo decyduje o celach przetwarzania danych, autorzy ci odnieśli się półświadomie do 

art., 7 Konstytucji, który brzmi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i 

w granicach prawa.”8  

Co ciekawe do podobnych wniosków doszła A. Nerka,9 powołując się przy tym na publikację 

M. Krzysztofka. Autorka ta, podobnie jak wyżej wymienieni, również na nowo odkryła 

konstytucyjną zasadę legalizmu. Mariusz Krzysztofek, który pisał o tym wcześniej, bo jego 

komentarz wydany został w roku 2016, również nie zauważył, że obowiązek działania na 

podstawie i w granicach prawa, wynika z Konstytucji, acz zwrócił on uwagę na zależność, na 

którą uwagi nie zwrócili pozostali wymienieni autorzy, a mianowicie, że: „(...) cele 

przetwarzania danych administratorów będących podmiotami publicznymi Muszą wynikać 

wprost z przepisów prawa, co odpowiada wymogowi, aby były określone i legalne”10.  

 

                                                 
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. 260. 
7
 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. 260. 
8
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 

dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. 
9
 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. 144. 
10

 M. Krzysztofek. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Warszawa 2016. s. 60. 
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3.4. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga 4. Poziom precyzji w określeniu celu przetwarzania. 

Motyw 33 Preambuły RODO stanowi: „W momencie zbierania danych często nie da się 

w pełni zidentyfikować celu przetwarzania danych osobowych na potrzeby badań naukowych. 

Dlatego osoby, których dane dotyczą, powinny móc wyrazić zgodę na niektóre obszary badań 

naukowych, o ile badania te są zgodne z uznanymi normami etycznymi w zakresie badań 

naukowych. Osoby, których dane dotyczą, powinny móc wyrazić zgodę tylko na niektóre 

obszary badań lub elementy projektów badawczych, o ile umożliwia to zamierzony cel.”. 

Przepis ten relacjonują P. Litwiński, P. Barta i M. Kawecki, niespecjalnie się jednak do niego 

odnosząc. Przepis Preambuły jest ciekawy, zwraca bowiem uwagę na fakt, że w trakcie 

zbierania danych osobowych, ADO może nie być w pełni świadom co z danymi czynić 

będzie. Wtedy osoby, których dane dotyczą mogą wyrazić zgodę na obszary przetwarzania. 

Przepis byłby ciekawą furtką dla mało kompetentnych i nieprecyzyjnie zorganizowanych 

ADO, niestety jest nią jedynie dla naukowców, bowiem wyłącznie „przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby badań naukowych” dotyczy. Dobrze, że przepis taki jest. Niedobrze, 

że dotyczy tylko ADO w nauce. Nie stawiam tu postulatu de lege ferenda, acz myśl moją 

przykuwa fakt, że sankcjonując brak precyzji w planowaniu celów przetwarzania danych li 

tylko w nauce, prawodawca przyjmuje konieczność doskonałości i bezbłędności u innych, 

nienaukowych ADO. Podejście takie mnie niepokoi. 

 

3.5. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga 5. Konkretność celów przetwarzania. 

Po raz kolejny zadziwiają rozważania P. Drobka, tym razem na temat Zasady ograniczenia 

celu. Autor ten zrazu wywodzi, na drodze porównania wersji francuskiej, angielskiej i 

niemieckiej przepisu, że cele, o których mowa w zasadzie są nie tyle konkretne ile 

sprecyzowane lub określone. Ja ze swej strony mogę dodać, że analiza wersji czeskiej 

kazałaby twierdzić, że cele są „pewne”. Można sięgać do wielu wersji językowych i 

doszukiwać się kolejnych niuansów znaczeniowych. Można tyle, że akurat w omawianym 

przypadku jest to trud jałowy. Kiedy popatrzymy na rozważania P. Drobka, to widzimy, ze 

doprowadziły go one do wniosku, że (jak napisałem wyżej), cele nie są „konkretne”, ale że są 

one „sprecyzowane” lub „określone”. Pozornie wygląda to na wniosek. Niestety tylko 

pozornie. Pozór ten znika kiedy szukamy w tekście P. Drobka różnicy miedzy zakresem 

słowa „konkretne” a np. „sprecyzowane”. Nie warto szukać długo – nie znajdziemy. Piotr 

Drobek postawił następującą tezę: „Poprzedzając dalsze rozważania, należy zauważyć, że 

porównanie polskiego tekstu cytowanego przepisu z innymi wersjami językowymi rodzi 

wątpliwość co do zasadności użycia w nim słowa „konkretnych”. Następnie autor ten 

wywiódł, co opisałem, że cele nie tyle są konkretne ile sprecyzowane, a następnie rozważania 

te porzucił. Przyznam, że nie dostrzegam uchwytnej różnicy między celami konkretnymi a 

sprecyzowanymi czy miedzy celami konkretnymi a określonymi. Z cytowanej wyżej tezy 

P. Drobka można wnioskować, że ów ją dostrzega. Niestety nie opisał tego co dostrzegł.  

 

3.7. Art. 5 ust. 1 lit. b. Uwaga 7. Moment informowania o celach przetwarzania. 
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Moment gromadzenia danych osobowych to ostatni Moment, w którym ADO ma obowiązek 

podjąć decyzję dotyczącą celu zbierania danych osobowych. Jeżeli ADO zbiera dane 

osobowe, to ma obowiązek zrealizować obowiązki informacyjne. W tym właśnie momencie 

ADO musi już wiedzieć w jakim celu dane zbiera. Musi wiedzieć by móc o tym 

poinformować osobę, której dane dotyczą. Wśród udostępnianych informacji znajdują się 

informacje o celu przetwarzania danych, a skoro tak to ADO, który zbiera dane musi być, 

nawet tylko technicznie patrząc, świadom tego w jakim celu je zbiera.
11

 Jest tak zwłaszcza w 

przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Jeżeli ADO zbiera dane w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą, to można sobie wyobrazić sytuację, w której ADO 

zbiera dane i nie wie w jakim celu to czyni, zaś o celu decyduje dopiero w momencie 

informowania osoby, której dane dotyczą, właśnie o celu zbierania danych. O ile można w tak 

wyobrażonej sytuacji, acz z trudem, przyjąć, ze ADO realizuje zasadę ograniczenia celu, o 

tyle uważam, że jeżeli ADO zbiera dane osobowe i nie we po co je zbiera, to nie sposób 

ocenić czy zbiera je zgodnie z prawem, co z kolei skutkuje ryzykiem zbierania danych 

niezgodnie z prawem. 

 

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

Teorii Prawa 

Podsumowując w duchu Konceptualizmu Prawniczego – Ogólnej Teorii Prawa, należy 

stwierdzić, jak poniżej. 

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych 

w zgodzie z zasadą ograniczenia celu czyli tak by dane osobowe były przetwarzane przez 

ADO zgodnie z celami określonymi w RCPD i o których, na podstawie (odpowiednio) art. 13 

RODO, art. 14 RODO i art. 15 RODO poinformowano osobę, której dane dotyczą.  

- Jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej 

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

oczekiwać, izby ADO przetwarzał dotyczące jej dane wyłącznie w celach określonych 

w RCPD i o których poinformował tę osobę , na podstawie (odpowiednio) art. 13 RODO, art. 

14 RODO i art. 15 RODO. 

 

5. Art. 5 ust. 1 lit. b. Konkretyzacja zasady  

5.1. Art. 5 ust. 1 lit. b. Podstawowa konkretyzacja zasady 

Zasada ograniczenia celu danych skonkretyzowana jest przez wymienione poniżej przepisy. 

Art. 13 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 12 RODO w zw. z art. 4 pkt 7 RODO – „Informacje 

podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą”. Informowanie 

osoby, której dane dotyczą o celach przetwarzania danych osobowych umożliwia tej osobie 

podjęcie kroków, mogących doprowadzić do przetwarzania w mniejszym zakresie. 

                                                 
11

 W podobnym duchu: M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, J. Tomíšek. GDPR / Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů. Prakticy komentař. Praha 2017. s. 108. 
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Art. 13 ust. 3 RODO – „Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem 

informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych 

stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.” – informowanie osoby, której dane dotyczą 

o zmienionym celu przetwarzania danych osobowych umożliwia tej osobie podjęcie kroków, 

mogących doprowadzić do przetwarzania w mniejszym zakresie. 

Art. 14 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 14 ust. 5 lit. b RODO w zw. z art. 12 RODO w zw. 

z art. 4 pkt 7 RODO – „Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych 

w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą” – informowanie osoby, której dane dotyczą 

o celach przetwarzania danych osobowych umożliwia tej osobie podjęcie kroków, mogących 

doprowadzić do przetwarzania w mniejszym zakresie.  

Art. 14 ust. 4 RODO – „Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem 

informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych 

stosownych informacji, o których mowa w ust. 2. ” – informowanie osoby, której dane 

dotyczą o zmienionym celu przetwarzania danych osobowych umożliwia tej osobie podjęcie 

kroków, mogących doprowadzić do przetwarzania w mniejszym zakresie. 

Art. 6 ust. 3 RODO, art. 6 ust. 4 RODO, Art. 6 ust. 1 RODO – litera odpowiednia do 

podstawy prawnej – przetwarzanie w oparciu o odpowiednią podstawę wynikającą z art. 6 

RODO, oznacza przetwarzanie w celu realizacji konkretnego celu, z taką przesłanką 

związanego. 

Art. 9 ust. 1 RODO w zw. z art. 9 ust. 2 RODO – litera odpowiednia do podstawy prawnej – 

przetwarzanie w oparciu o odpowiednią podstawę wynikającą z art. 6 RODO, oznacza 

przetwarzanie w celu realizacji konkretnego celu, z taką przesłanką związanego. 

Art. 30 ust. 1 lit. b RODO (RCPD) – „Rejestrowanie czynności przetwarzania” – 

umieszczenie w RCPD pozycji „cele przetwarzania” jest jednym z kluczowych momentów 

realizacji zasady. Cel przetwarzania danych to cel, o którym ADO informuję w oparciu o art. 

12 RODO i który to cel ma wskazany w RCPD (oczywiście o ile ma RCPD). 

Art. 30 ust. 1 lit. d RODO (RCPD - odbiorcy), „Rejestrowanie czynności przetwarzania” – 

umieszczenie w RCPD pozycji „odbiorcy” przyczynia się do realizacji zasady. Odbiorca to 

ktoś kto otrzymuje dane od ADO, ale przetwarza je w oparciu o własną podstawę prawną, we 

własnym celu, cel ten jest, do pewnego stopnia możliwy do skontrolowania przez 

pierwotnego ADO – ADO może po prostu danych nie udostępnić odbiorcy, o ile prawo mu na 

to pozwala. 

5.2. Art. 5 ust. 1 lit. b. Dodatkowa konkretyzacja zasady 

Zasada ograniczenia celu konkretyzowana jest również przez wymienione poniżej przepisy, 

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

wyżej. 

Art. 11 ust. 1 RODO – „Przetwarzanie niewymagające identyfikacji” – przetwarzanie w celu 

niewymagającym identyfikacji, przetwarzanie bez identyfikacji, sprzyja realizacji zasady.  
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Art. 15 ust. 1 lit. a RODO – „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą” – 

informowanie osoby, której dane dotyczą o celach przetwarzania, sprzyja realizacji zasady. 

Art. 16 RODO– „Prawo do sprostowania danych” – realizacja prawa do sprostowania danych 

może mieć dobry wpływ na realizację zasady u ADO. 

Art. 16 RODO w zw. z art. 19 RODO – „Prawo do sprostowania danych” w zw. z 

„Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub 

o ograniczeniu przetwarzania” – realizacja prawa do sprostowania danych i obowiązku 

powiadomienia o sprostowaniu danych może mieć dobry wpływ na realizację zasady u 

odbiorców. 

Art. 17 ust. 1 odpowiednio (lit a RODO lub lit. d RODO)
12

– „Prawo do usunięcia danych 

(„prawo do bycia zapomnianym”)”- może mieć dobry wpływ na realizacje zasady u ADO 

dzięki usunięciu danych, co do których cel przetwarzania już ustał. 

Art. 17 ust. 1 odpowiednio (lit a RODO lub lit. d RODO) w zw. z art. 19 RODO – „Prawo do 

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)” w zw. z „Obowiązek powiadomienia 

o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania” – 

realizacja prawa do sprostowania danych i obowiązku powiadomienia o sprostowaniu danych 

może mieć dobry wpływ na realizację zasady u odbiorców dzięki usunięciu u odbiorców, 

danych, co do których cel przetwarzania już ustał. 

Art. 18 ust. 1 lit. c RODO – „Prawo do ograniczenia przetwarzania” gdy „administrator nie 

potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania (…)„- może wpłynąć zrazu na 

ograniczenie przetwarzania danych, potem na usunięcie i przyczynić się w ten sposób do 

realizacji zasady u ADO. 

Art. 18 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 19 RODO, - „Prawo do ograniczenia przetwarzania” 

gdy „administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania (…)„- może 

wpłynąć zrazu na ograniczenie przetwarzania danych, potem na usunięcie i przyczynić się w 

ten sposób do realizacji zasady u ADO i „Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub 

usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania” po poinformowaniu odbiorcy 

może przyczynić się do usunięcia danych i wpłynąć pozytywnie na poszanowanie zasady u 

odbiorcy. 

Art. 21 ust. 3 RODO – „Prawo do sprzeciwu” – „Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie 

sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie 

wolno już przetwarzać do takich celów” – co sprzyja realizacji zasady. 

Art. 21 ust. 6 RODO – „Prawo do sprzeciwu”, „Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy 

art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.” 

                                                 
12

 Zapis nawiasowy zamiast zapisu za pomocą symboli logicznych został użyty z uwagi na jego powszechną 
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Art. 23 ust. 1 lit e RODO w zw. z art. 23 ust. 2 lit a RODO w zw. z art. 23 ust. 2 lit f RODO 

(w zw. z ewentualnymi przepisami krajowymi) – ograniczenia wprowadzone przepisami 

krajowymi Mogą sprzyjać realizacji zasady. 

Art. 24 ust. 1 RODO w zw. z art. 25 ust. 1 RODO w zw. z RCPD „Uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (…)” – uwzględnienie celów przetwarzania 

podczas wdrażania zabezpieczeń, sprzyja realizacji zasady. 

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

ochrona danych” – „Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla 

osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. (…)”- wdrożenie środków technicznych 

i organizacyjnych dla osiągnięcia celu przetwarzania sprzyja realizacji zasady. 

Art. 26 ust. 1 RODO (jeżeli zachodzi współadministrowanie) – „Współadministratorzy”, 

„Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są 

oni współadministratorami.” – określanie celów przetwarzania przez więcej niż jednego ADO 

może mieć wpływ na realizację zasady. 

Art. 27 ust. 2 lit. a RODO (Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających 

niemających jednostki organizacyjnej w Unii) – „Przedstawiciele administratorów lub 

podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii”, „1.  Jeżeli 

zastosowanie ma art. 3 ust. 2, administrator lub podmiot przetwarzający na piśmie wyznacza 

swojego przedstawiciela w Unii. Obowiązek ustanowiony w ust. 1 niniejszego artykułu nie 

ma zastosowania w przypadku: (…)i jest mało prawdopodobne, by ze względu na swój 

charakter, kontekst, zakres i cele powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych”. – niewyznaczenie przedstawiciela jeżeli nie jest ono konieczne z uwagi na cel 

przetwarzania ma, daleki bo daleki, ale jednak, związek z realizacją zasady. 

Art. 28 ust. 3 (w przypadku powierzenia przetwarzania) - zawarcie umowy powierzenia 

przetwarzania może sprzyjać realizacji zasady 

Art. 35 ust. 1 RODO w zw. z art. 35 ust. 7 RODO – „Ocena skutków dla ochrony danych” – 

podczas dokonywania oceny skutków dla ochrony danych, brane pod uwagę są również cele 

przetwarzania danych, co może sprzyjać realizacji zasady. 

Art. 36 ust. 3 RODO - „Uprzednie konsultacje” – „cele i sposoby zamierzonego 

przetwarzania” są jednym z elementów, o których informowany jest organ nadzoru podczas 

uprzednich konsultacji, co może poważnie sprzyjać realizacji zasady. 

Art. 37 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 39 ust. 2 RODO (IOD) – „Wyznaczenie inspektora 

ochrony danych” uzależnione jest m.in. od tego czy cele przetwarzania danych „wymagają 

regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę” , 

zaś IOD „wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego 

z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania”.  

mailto:rzym@eurokancelaria.com.pl
http://www.eurokancelaria.com.pl/


12 

Autorem niniejszego tekstu jest dr Jakub Rzymowski, copyright by © J. Rzymowski 

Kontakt z autorem: rzym@eurokancelaria.com.pl, www.eurokancelaria.com.pl 

Dyskusja możliwa w grupie FB: RODO Komentarz 

Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie 

w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. 

Art. 47 ust. 2 lit b RODO w zw. z art. 47 ust. 2 lit. d RODO („Wiążące reguły korporacyjne”) 

–„W wiążących regułach korporacyjnych, o których mowa w ust. 1, określone zostają co 

najmniej: (…)rodzaj przetwarzania i jego cele (…)”, co może sprzyjać realizacji zasady u 

ADO, którzy się do danych reguł stosują. 

Art. 83 ust. 2 lit. a RODO – „Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych” 

– „ (…) Decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną, oraz ustalając jej wysokość, 

zwraca się w każdym indywidualnym przypadku należytą uwagę na: (…) charakter, wagę 

i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego 

przetwarzania (…)”. Branie pod uwagę celu przetwarzania danych przy nakładaniu kar 

administracyjnych może skutkować wzrostem poszanowania zasady, choć z uwagi na swoistą 

prewencje ogólną.  

Art. 85 ust. 2 RODO – „Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji”(Dla 

przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej 

lub literackiej), „Dla przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi 

akademickiej, artystycznej lub literackiej państwa członkowskie określają odstępstwa lub 

wyjątki od rozdziału (…), jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych 

osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.”. – ograniczenie uprawnień, osób, których 

dane dotyczą, w sensie materialnym narusza zasadę, jednak w sensie formalnym, ponieważ 

jest dopuszczone w przepisie RODO – zasady nie narusza. 

Art. 88 ust. 1 RODO – „Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia” „Państwa członkowskie 

mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe 

przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych 

osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, 

wykonania umowy o pracę, (…)” – wprowadzenie wskazanych przepisów powinno sprzyjać 

realizacji zasady. 

Art. 89 RODO - „Zabezpieczenia i wyjątki Mające zastosowanie do przetwarzania do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 

celów statystycznych” – „Przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. (…)” – przetwarzanie w celach wskazanych w przepisie, nie 

wyłącza ochrony praw osób, których dane dotyczą, a tym samym sprzyja realizacji zasady. 
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