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Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
dotycząca
rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych
(projekt przekazany pismem z dn. 11 kwietnia 2018 r.)

Projekt z dnia 29 marca 2018 r. nowej ustawy o ochronie danych osobowych wynika z
konieczności wdrożenia do polskiego systemu prawnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), zwane dalej GDPR.
Należy zauważyć, iż GDPR jest aktem, postanowienia którego obowiązują wprost i nie
wymagają on implementacji do przepisów prawa krajowego, tzn. iż wszystkie wymagania
dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych zostały opisane w
Rozporządzeniu 2016/679. Ponieważ GDPR w art. 51 oraz Rozdziale VIII nakłada
obligatoryjne obowiązki wymagające regulacji na gruncie przepisów krajowych dot.
ustanowienia organu nadzorczego oraz środków ochrony prawnych i sankcji zachodziła
potrzeba przygotowania projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Ustawa o ochronie danych osobowych w założeniu ma być aktem, który wypracowuje
mechanizm spójności stosowania przepisów GDPR na gruncie prawa krajowego. Projekt
ustawy o ochronie danych osobowych ogranicza się zasadniczo do regulowania zagadnień
ustrojowych i proceduralnych, np. pozycja i uprawnienia organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także dotyczy:
- obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych przez organy i podmioty publiczne,
- akredytowania podmiotów certyfikujących oraz warunków i trybu dokonywania certyfikacji
(certyfikacja jest znakiem jakości mówiącym, iż podmiot spełnia wymagania w zakresie
stosowania GDPR),
- formy opracowywania i zatwierdzania kodeksów postępowania mających pomóc we
właściwym stosowaniu GDPR,
- procedury postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
- kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
- ograniczenia wysokości kar pieniężnych dla jednostek sektora finansów publicznych do
100 000 zł.
Projekt w art. 128 dotyczy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który w art. 88 ww.
ustawy uchyla ust. 5 dotyczący konieczności rejestracji zbiorów danych związanych z
funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego. Przepis ten nie wnosi żadnych
zmian w funkcjonowaniu uczelni.

Aktem prawnym, który ma realny wpływ na przetwarzanie danych osobowych na uczelni ma
ww. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zawierające przepisy
materialnoprawne.
Większych zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych przez szkoły wyższe
należy doszukiwać się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, jednak – tak jak wspomniano
wcześniej – zmiany te wprowadzają tylko pewne ograniczenia stosowania GDPR odnośnie
do operacji przetwarzania danych w szkołach wyższych.
W naszej ocenie projekt ustawy o ochronie danych osobowych nie będzie miał większego
wpływu na funkcjonowanie i realizowanie obowiązków przez uczelnie, wszystkie obowiązki w
zakresie ochrony danych osobowych zostały bowiem określone w GDPR. Natomiast w
projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679 wprowadzono regulacje, które mogą wymagać pewnych zmian na
uczelni o charakterze dostosowawczym np. w związku ze zmianami ustaw:
- Kodeks pracy,
- o narodowym zasobie archiwalnym,
- o bibliotekach,
- Prawo o szkolnictwie wyższym,
- o zasadach finansowania nauki.

