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Artykuł 5 ust. 1 część wstępna. 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe muszą być: 

 

1. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Komentarz. 

ADO ma obowiązek przestrzegać wszystkich zasad wynikających z art. 5 RODO. 

 

2. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Analiza 

Słowa: „Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych” stanowią tytuł art. 

5 RODO.  

Analiza tytułu art. 5 RODO, w kontekście treści przepisu, prowadzi do wniosku, że 

w art. 5 RODO ustanowiono zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przepis 

zawiera dwa ustępy. Pierwszy ustęp zawiera 6 liter, jednak uważam, że przepis ustanawia 

więcej niż 6 zasad. Poszczególne zasady ustanowione w przepisie, mimo umieszczenia ich 

w tych samych jednostkach formalnych przepisu, oznaczonych literami, tak znacznie się 

różnią, że nie ma sensu jednoczesne ich omawianie. Niewygodne dla piszącego te słowa 

i niejasne dla Czytelników było by gdybym opisywał zasady w ten sposób, że omawiałbym na 

przykład zasadę zgodności z prawem rzetelności i przejrzystości, ponieważ zgodność 

z prawem, rzetelność i przejrzystość czy też zasada zgodności z prawem, zasada rzetelności 

i zasada przejrzystości, tak bardzo różnią się od siebie, że i tak musiałbym omawiać osobno 

każdą z nich. W pułapkę tę wpadł P. Drobek, który zrazu pisze o zasadzie rzetelności 

i legalności, potem zaś omawia „wymóg rzetelności”. Pisząc o pułapce, w którą wpadł 

P. Drobek mogę mylić się, kiedy piszę, że P. Drobek w nią wpadł, ponieważ być może nie 

tyle P. Drobek w nią wpadł ile się w niej schował. Piotr Drobek pisze bowiem o zasadzie 

rzetelności i legalności, potem P. Drobek pisze o wymogu rzetelności a potem jednak o 

wymogu legalności, czy jakkolwiek inaczej ujętej legalności (zgodności z prawem) P. Drobek 

nie pisze, dzięki czemu autor ten nie zajmuje stanowiska w trwającym od lat dyskursie nad 

zakresem zasady zgodności z prawem. Z jednej strony nie można P. Drobkowi odmówić 

przebiegłości, jednak z drugiej strony stwierdzić trzeba, że o ile zasadę rzetelności omówił, 

o tyle zasadę zgodności z prawem pominął. Z tego względu, by nie narażać Czytelników na 

poszukiwania w mysiej norze, zasady omawiam osobno. 

 

Z art. 5 RODO wynika 11 zasad przetwarzania danych osobowych. Są to zasady 

wymienione poniżej. 

Zasada zgodności z prawem. 

Zasada rzetelności. 

Zasada przejrzystości. 

Zasada ograniczenia celu. 

Zasada minimalizacji danych. 

Zasada prawidłowości. 

Zasada ograniczenia przechowywania. 

Zasada integralności. 

Zasada poufności. 

Zasada odpowiedzialności administratora danych (osobowych). 

Zasada rozliczalności. 
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Zasady wymienione powyżej zapisane i nazwane, choć nieprecyzyjnie, są w art. 5 

RODO. Jedyna zasada, która jest zapisana, jednak jej nazwę uzyskałem w drodze wykładni, 

to zasada odpowiedzialności administratora danych (osobowych) – o niej dalej, w komentarzu 

do art. 5 ust. 2 RODO. Najbliżej tak pełnego potraktowania zasad są
1
 P. Litwiński, P. Barta 

i M. Kawecki, którzy, co prawda, nie zamieścili w swoim Komentarzu wyliczenia zasad, 

analogicznego do tego, które umieściłem powyżej, ale za to pracowicie, po kolei je omawiają. 

Autorzy ci łączą, nie wiedzieć czemu, zasadę poufności z zasadą integralności – występują 

one w tej samej jednostce formalnej przepisu, ale znaczą każda z nich znaczy zupełnie coś 

innego (o szczegółach niżej). Za to autorzy wskazani dostrzegają, bodaj jako jedyni, że w art. 

5 ust. 2 RODO zapisana jest nie tylko zasada rozliczalności, ale również zasada 

odpowiedzialności administratora danych (osobowych), choć nie odważają się, również nie 

wiedzieć czemu, nazwać tej zasady. 

Autorzy komentarzy podają różne katalogi zasad. Tu odnoszę się głównie do ilości 

zasad, do poszczególnych zasad odnoszę się w komentarzach do kolejnych fragmentów art. 

5 RODO.  

M. Krzysztofek wymienia 6 zasad, po części powtarzając przepis, po części zmieniając nazwy 

zasadom.
2
  

Zadziwia P. Drobek, który wymienia 7
3
 zasad. Zadziwia zwłaszcza to co P. Drobek 

czyni, wymieniając na pierwszym miejscu w wyliczeniu: „zasadę rzetelności i legalności 

(zgodności z prawem)”. Do poglądów P. Drobka również odnoszę się dalej, jednak operacja, 

której tu dokonał P. Drobek jest tak niezwykła, że trzeba na nią osobno zwrócić uwagę. Piotr 

Drobek pominął zasadę przejrzystości, zasadę zgodności z prawem (ujętą w nawias) postawił 

obok zasady legalności. Legalność można uznać za tłumaczenie słowa „lawfulness” z wersji 

angielskiej, jednak w wersji polskiej odpowiednikiem „lawfulness” jest „zgodność 

z prawem”. Piotr Drobek własne tłumaczenie „lawfulness” na „legalność” przedłożył nad 

wersję oficjalną czyli „nad „zgodność z prawem”, co byłoby na miejscu, gdyby oficjalne 

tłumaczenie, czyli „lawfulness” na „zgodność z prawem” nie oddawało istoty znaczenia 

„lawfulness” a oddaje, więc nazewnictwo użyte przez P. Drobka jest niczym innym jak 

niepotrzebnym i pretensjonalnym mieszaniem, w głowach mniej kompetentnych czytelników 

jego fragmentu Komentarza. 

Jeszcze inaczej do zasad podszedł P. Fajgielski. Autor ten wymienił 6 zasad i dodał, że: 

„(...) administrator jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie i powinien być w stanie 

wykazać ich przestrzeganie (...)”
4
, czyli w zasadzie P. Fajgielski podał 8 zasad, z czego dwóm 

odmówił przymiotu zasady. 

                                                           
1
 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. 257-268. 
2
 M. Krzysztofek. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Warszawa 2016. s. 54-55. 
3
 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. 325-326. 
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. 
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Również 7 zasad wymienia
5
 A. Nerka, choć, co ciekawe, są to po części inne zasady niż 

u P. Drobka. Autorka ta poszła najprostszą drogą i po prostu wymieniła zasady tak, jak są one 

wymienione w RODO. Co ciekawe A. Nerka wymieniła zasad 7, zaś omówiła
6
 zasad 9. 

Autorka ta osobno omówiła zasadę zgodności z prawem (nazywając ją zasadą legalności), 

zasadę rzetelności i zasadę przejrzystości, za to połączyła w wywodzie zasadę integralności i 

zasadę poufności. Rozważania lingwistyczne poprowadzone wyżej, na gruncie osiągnieć 

P. Drobka i tu są aktualne, więc jedynie do nich odsyłam, z tym jedynie dodatkiem, że być 

może podejście A. Nerki zostało zainspirowane podejściem P. Drobka. 

Jeszcze innej liczby, bo 8 i 9 zasad doliczymy się u
7
 M. Nulička, J. Donáta, 

F. Nonnemanna, B. Lichnovskego i J. Tomíška. Autorzy ci osobno wymieniają zasadę 

zgodności z prawem, zasadę rzetelności zasadę przejrzystości, ale już omawiają zasadę 

rzetelności i przejrzystości łącznie.  

 

Ze słów: „Dane osobowe muszą być: (...)” wynika, że ADO ma obowiązek postępować 

w zgodzie ze wszystkimi zasadami zawartymi w art. 5 ust. 1 RODO. Trafnie zwrócił na to 

uwagę P. Fajgielski.
8
  

 

Ze słów: „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”);” wynika, że z przepisu 

wynikają konkretne, zapisane w przepisie obowiązki. Można je ująć dwojako, że z kolejnych 

przepisów wynikają obowiązki poszanowania kolejnych zasad lub, że kolejne przepisy 

nakładają na ADO obowiązki zachowywania się zgodnie z nimi. Już tu zwracam uwagę na 

fakt, ze z obowiązkami wynikającymi z przepisu korelują uprawnienia, które również z 

przepisu wynikają, nie mniej niż obowiązki. 

 

3. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Uwagi 

3.1. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Uwaga 1. 

W swojej kluczowej książce o zasadach prawa S. Wronkowska, M. Zieliński 

i Z. Ziembiński zastanawiają się nad tym
9
 że czasem zasada prawa ujęta jest w znaczeniu 

oceniającym a czasem zasada prawa ujęta jest w znaczeniu dyrektywalnym. Na gruncie 

RODO problem rozróżnienia, w jakim znaczeniu ujęte są zasady, nie występuje. Na gruncie 

RODO sformułowano zasady, zapisano je w przepisach i w tym samym akcie prawnym 

przewidziano sankcje na wypadek nie realizacji zasad. W związku z tym nie ma wątpliwości, 

że zasady zawarte w artykule 5 RODO są to zasady w znaczeniu dyrektywalnym. 

 

                                                           
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. 141. 
6
 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. 141-150. 
7
 M. Nuliček, J. Donát, F. Nonnemann, B. Lichnovský, J. Tomíšek. GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Prakticky komentař. Praha 2017. s. 103-104. 
8
 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 
9
 S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1974. s. 14-

15. 
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3.2. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Uwaga 2. Obowiązki wynikające z RODO jako 

uprawnienia osób, których dane dotyczą. 

Z uwagi na dyrektywalny charakter zasad nie zastanawiam się w niniejszej publikacji głębiej 

nad tym, czym tak naprawdę jest zasada prawa czy też czym tak naprawdę są zasady prawa 

wymienione w artykule 5 RODO. Ponieważ równolegle z niniejszym komentarzem powstaje 

publikacja o bardziej teoretycznym charakterze to na gruncie komentarza ograniczam 

rozważania teoretyczne do niezbędnego minimum. Pamiętam jednak przy tym o stanowisku 

S. Wronkowskiej, M. Zielińskiego i Z. Ziembińskiego, zgodnie, z którym „(...) 

rozwiązywanie szczegółowych problemów prawoznawstwa bez oparcia się na ogólniejszych 

założeniach teoretycznych nie może dawać należytych rezultatów”
10

. 

Tam gdzie to możliwe sformułowałem krótkie streszczenia komentowanych przepisów 

zbudowane na gruncie Konceptualizmu Prawniczego rozumianego jako Ogólna Teoria Prawa. 

Ze streszczeń tych wynika, że w poszczególnych przepisach w tym przepisach art 5 RODO, 

zawarto uprawnienia przysługujące osobom których dane dotyczą i obowiązki Mające na celu 

realizację tych uprawnień, leżące zwykle po stronie ADO. Zwracam uwagę że obowiązki te 

mają charakter pochodny wobec uprawnień. Jeżeli wyobrazimy sobie podmiot który nie 

posiada żadnych danych osobowych, to nie sposób racjonalnie oczekiwać od niego że będzie 

realizował obowiązki związane z ochroną tych danych. Kiedy nie ma danych nie ma po prostu 

czego chronić, udostępniać, nie ma również jak realizować, w sposób racjonalny pozostałych 

uprawnień wynikających z RODO. (No może z wyjątkiem art. 15 RODO, kiedy ADO 

zapytany przez osobę, której dane dotyczą musi odpowiedzieć, czy dane, które jej dotyczą 

posiada.) W momencie kiedy w zakresie działania takiego administratora danych pojawiają 

się pierwsze dane osobowe - w tym samym momencie ADO ten musi realizować obowiązki. 

Jak zatem widać obowiązki ADO wynikają z faktu administrowania danymi czyli niejako 

pojawiają się za tymi danymi. Tak długo jak nie ma danych, tak długo nie ma obowiązków. 

Osoba, której dane dotyczą, niejako przynosi administratorowi danych swoje dane, zaś ze 

względu na uprawnienia przysługujące tej osobie, po stronie administratora danych pojawiają 

się obowiązki. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zaniesie dane osobowe do innego 

administratora danych, to obowiązki wobec tej osoby nie pojawią się u tego pierwszego 

administratora danych do którego danych nie za niesiono, lecz u tego drugiego do którego 

dane zaniesiono. Zrozumienie tego mechanizmu pozwala na zrozumienie faktu, że obowiązki 

wynikające z RODO są obowiązkami niejako w drugiej kolejności. Obowiązki wynikające z 

RODO, są przede wszystkim uprawnieniami osób, których dane dotyczą. Pojawia się osoba, z 

nią pojawiają się uprawnienia, narzędziami realizacji uprawnień są obowiązki.  

 

3.3. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Uwaga 3. Obowiązek zachowania się zgodnie z zasadami 

a treść zasad. 

Lektura art. 5 ust. 1 RODO prowadzi do ciekawego wniosku. Przepis ten stanowi o zasadach 

przetwarzania danych osobowych. Każda z kolejnych liter przepisu stanowi o zasadach 

przetwarzania danych osobowych. Ze słów: „Dane osobowe muszą być:” wynika obowiązek 

przestrzegania zasad. Wszystko pozornie wydaje się spójne, niestety takie nie jest. Jeżeli 

przyjmiemy, że art. 5 ust. 1 RODO wymienione jest 9 zasad, to co najmniej 1/3 z tej liczby 

zasad są to zasady, które w przepisie jedynie nazwano, jednak ich w przepisie nie 

zdefiniowano. Niżej, w komentarzach do kolejnych liter art. 5 ust. 1 RODO, rozbitym 

                                                           
10

 S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1974. s. 6. 
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miejscami na kolejne zasady, definiuję te zasady, stawiam postulaty de lege ferenda i staram 

się w sposób teoretyczny, dogmatyczny, wreszcie praktyczny, odnieść się do kolejnych zasad. 

Tu zwracam uwagę na jeden jeszcze element. Otóż przepis ustanawia obowiązek 

przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w przepisie. Miejscami, z samego 

komentowanego przepisu, nie wynika, co jest istotą obowiązku, który należy realizować. 

Wynika to dopiero z drobiazgowej analizy innych przepisów RODO. Tym samym, należy 

zauważyć, że przepis ustanawia miejscami obowiązek, jednak z przepisu nie wynika, co jest 

istotą tego obowiązku. Piszę tu głównie o art., 5 ust. 1 lit. a RODO, choć i pozostałe, 

występujące w przepisie zasady nie są zdefiniowane w sposób jasny. Należy przy tym 

pamiętać, że mimo niejasnego znaczenia poszczególnych liter przepisu i tak funkcjonuje 

obowiązek przetwarzania danych osobowych w sposób w przepisie ustanowiony. Można więc 

tu wysnuć wniosek, że przepis ustanawia obowiązek przetwarzania danych osobowych, w 

sposób zgodny z zasadami wymienionymi w przepisie i zdefiniowanymi w przepisie i w 

innych przepisach RODO. Można rzecz ująć jeszcze inaczej. Artykuł 5 ust. 1 RODO 

ustanawia obowiązek przetwarzania danych osobowych w sposób nazwany w poszczególnych 

literach art., 5 ust. 1 RODO i zdefiniowany w poszczególnych literach art. 5 ust. 1 RODo i w 

innych przepisach RODO. 

 

4. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Podsumowanie w duchu Konceptualizmu Prawniczego – 

Ogólnej Teorii Prawa, 

Podsumowując w duchu Konceptualizmu Prawniczego – Ogólnej Teorii Prawa, należy 

stwierdzić, jak poniżej. 

Z art. 5 RODO wynikają zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na 

treść przepisu, a zwłaszcza słowa” „1. Dane osobowe muszą być: (…)” widać, że z przepisu 

wynikają obowiązki, których realizacja spoczywa na ADO. Skoro na ADO spoczywa 

realizacja obowiązków, to po stronie osób które dane dotyczą skutkuje to pojawieniem się 

uprawnień.  

Można zatem stwierdzić, że z art. 5 RODO wynikają uprawnienia osób, których dane dotyczą. 

Konstatacja ta ma daleko idące skutki. Z art. 33 RODO wynika, że należy zgłaszać organowi 

nadzorczemu naruszenia, jeżeli jest prawdopodobne, że naruszenia te skutkowały ryzykiem 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zgłoszenie zależy zatem m.in. od tego czy 

naruszono prawa lub wolności osób fizycznych. I tu pojawia się problem, a mianowicie o 

jakież to prawa lub wolności osób fizycznych chodzi. Problem tej jest bardzo prosty do 

rozwiązania, ponieważ prawa osób fizycznych zapisane są w art. 5 RODO. Co prawda 

zapisane są one jako obowiązki ADO, jednak to akurat znaczenia dla rozważań nie ma. 

 

5. Art. 5 ust. 1 część wstępna. Konkretyzacja zasad. 

Kolejne zasady zapisane w art. 5 ust. 1 RODO, konkretyzowane są przez kolejne przepisy 

szczególne RODO. Detalicznie zagadnienie opisane jest w odniesieniu do każdej zasady z 

osobna. 


