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1. Znaczenie tworzenia prawa i stosowania prawa

2. Rozwój nowych technologii a tworzenie prawa i jego stosowanie

3. Odwoływanie się do konkretnych przepisów prawa w prawie nowych technologii – czy możliwe?

4. Orzecznictwo, decyzje – czy aktualne?

Podstawowe zagadnienia 



Wobec zmieniającej się technologii trzeba umieć tworzyć prawo na tyle ogólnie, aby uniezależnić się
od zmian.

Ważne pytania:

• Czy postulat długowieczności przepisów jest prawdopodobny?

• Jak interpretować przepisy starsze niż 5, 10, lub 15 lat, które mają wpływ na branżę IT?

• Jakie powinno być prawo, aby nie wspierało dominacji tylko niektórych firm na rynku?

• Jak pisać prawo zrozumiałe dla branży?

Tworzenie i stosowanie prawa



…tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów,
wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania
konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi
podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług.

• Źródło: Wikipedia
• https://pl.wikipedia.org/wiki/

Neutralność technologiczna to…



DEFINICJA Art. 3 pkt 19) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

19) neutralność technologiczna – zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii
teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania
możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych
systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań;

18) interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów
teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie
korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez
wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem
wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

Neutralność technologiczna cd.



Neutralność technologiczna jest nie tyle celem regulacji, co zasadą działalności regulacyjnej. Porządek
regulacyjny lat dziewięćdziesiątych XX w. nie był technologicznie neutralny. Dyrektywy przewidywały
odrębne zasady świadczenia usług w sieciach ruchomych i stacjonarnych, w sieciach telefonicznych i w
pozostałych sieciach, różne zasady gospodarowania widmem częstotliwości radiowych dla
telekomunikacji i radiodyfuzji. Wymóg technologicznej neutralności jest adresowany do państw
członkowskich, które powinny stosownymi środkami zapewnić, aby działalność krajowej władzy
regulacyjnej była nacechowana neutralnością technologiczną. Neutralność technologiczna dotyczy
infrastruktury i usług.

Neutralność technologiczna oznacza, że regulacje mają określać cele, prawa i obowiązki związane z
sieciami i usługami, ale nie powinny narzucać ani dyskryminować żadnych technologii stosowanych
przy wykonywaniu prawa.

Neutralność z perspektywy prawa 
telekomunikacyjnego 



Norma Międzynarodowa ISO 27799:2016-10 i ISO / IEC 27002 określa co jest wymagane w zakresie
bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia, ale nie definiuje jak te wymagania mają być
spełnione. To znaczy, że powyższe Normy, w najszerszym możliwym zakresie, są technologicznie
neutralne.

Neutralność, w odniesieniu do technologii wdrożeniowych, jest ważną cechą. Technologie
zabezpieczeń wciąż przeżywają gwałtowny rozwój, a tempo tych zmian jest teraz mierzone raczej w
miesiącach niż w latach.

Natomiast Normy Międzynarodowe, gdy podlegają okresowym przeglądom, na ogół powinny być
ważne przez lata. Co równie istotne, neutralność technologiczna pozostawia dostawcom i
usługodawcom dowolność zaproponowania nowych lub rozwijających się technologii, spełniających
niezbędne wymagania opisane w tych Normach.

Neutralność technologiczna a ISO



„Bezpieczne”

„Adekwatne do zagrożeń”

„Nie więcej niż niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych”

„Przeciętny konsument”

Pojęcia neutralne 



Jak było lub jak jest ?



1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

2. Definicja danych osobowych

3. e-mail, IP, cookies – dana osobowa?

4. Dane wrażliwe

5. Podstawy przetwarzania danych osobowych

6. Monitoring

7. Facebook

Dane osobowe – wyzwania 



Dane mają być bezpieczne ! 

Przez zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i
eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Art. 36. 1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133
poz. 883)

Audyt bezpieczeństwa informacji 



Opt – in v. opt –out

Art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800):

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania 
zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w 
wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu 
końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent 
lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane 
oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Cookies



Zgoda może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki 
bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą 

uprzednio poinformować internautów o stosowaniu cookies.



• Bezpieczeństwo i ochrona danych użytkowników w chmurze obliczeniowej

• Mity dotyczące bezpieczeństwa w chmurze

Chmura obliczeniowa a dane osobowe

 Miejsce przechowywania danych osobowych (amorficzność chmury)

 Pociągnięcie do odpowiedzialności

 Administrator v. procesor (przykład SWIFT)

• Transfer danych osobowych poza UE

• Ochrona prywatności, chęć wykorzystania danych (przykład google)

• Dostęp do danych osobowych (vendor lock-in)

Chmura obliczeniowa – wyzwania 



• Nowe podejście do licencjonowania (wielodzierżawa)

• Ograniczenia terytorialne

• W umowach Cloud Computing użytkownik końcowy zazwyczaj nie będzie otrzymywał licencji na 
korzystanie z oprogramowania, ale usługę polegającą na świadczeniu tego oprogramowania przez 
dostawcę. Opłata będzie odpowiadała rzeczywistemu zużyciu (pay-as-you-go). Przedmiotem 
transakcji jest tu zatem usługa, nie licencja.

• Jurysdykcja i prawo właściwe 

• Miejsce świadczenia usługi

Prawo autorskie a chmura obliczeniowa



Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2009 roku (I OSK 633/08)

Teza:

Nakazanie usuwania danych osobowych z backupów nie jest zbyt restrykcyjną interpretacją ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie:

Sąd zauważył, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.04.2004 roku (Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
„Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024”) wprowadza w § 5 pkt 4 pojęcie kopii zapasowych. Administrator ma prawo przechowywać dane osobowe w
kopii (co także jest przejawem przetwarzania) tak długo, jak w ogóle ma prawo przetwarzać te informacje. Przykładowo, jeśli GIODO w
wyniku kontroli nakazało zaprzestania przetwarzania określonych danych osobowych, to należy przestać je przetwarzać również z
wykorzystaniem kopii zapasowej – czyli usunąć je.

Zachowanie tych danych w backupie jest możliwe tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, zwłaszcza w
jej art. 23. Bank, który był stroną we wspomnianej sprawie, próbował więc podnosić, że usunięcie personaliów z backupu pozbawiłoby go
możliwości odtworzenia stanu systemu informatycznego w określonym dniu. To z kolei naruszyłoby bezpieczeństwo informatyczne banku,
więc pozwany argumentował, że przetwarzanie danych osobowych w backupie znajduje podstawę w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Pozwala on
na przetwarzanie danych osobowych, jeśli „jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą”. Zarówno WSA, jak
i NSA nie podzieliły jednak tego toku rozumowania.

Usunięcie danych osobowych z kopii zapasowej 



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 1 czerwca 2011 r.
KIO 1047/1

Okoliczności, że odwołujący wykorzystał do aukcji elektronicznej urządzenia informatyczne prawidłowo przygotowane i
zabezpieczone, że nie było w danym dniu przerw w dostępie do usługi, jak również spadku jakości lub stabilności łącza
internetowego, są dowodami potwierdzającymi dochowanie należytej staranności przez odwołującego. Nie wyczerpują one
jednak pełnego katalogu sytuacji, przed którymi mógł i powinien był zabezpieczyć się w związku z prowadzoną aukcją
elektroniczną, a które mogłyby z całą pewnością potwierdzać, że w toku prowadzonej aukcji elektronicznej nie zaistniały
określone przyczyny wskazujące na błąd, czy innego rodzaju niepożądane działanie po stronie odwołującego,
uniemożliwiające złożenie kolejnego postąpienia.

Odwołujący przeprowadzał aukcję z użyciem dwóch komputerów (jeden służył do składania ofert, drugi do monitorowania
przebiegu aukcji). Były to dwa niezależne komputery, posiadające dwa różne systemy operacyjne, pracujące na przeglądarce
internetowej polecanej przez Biuro Zamówień Publicznych, tj. Mozilla Firefox oraz posiadające kilka źródeł pozyskania
dostępu do Internetu.

Dochowanie należytej staranności w aukcji 
elektronicznej – przykład 



Nowe przepisy, nowe wyzwania?



[15] Aby zapobiec poważnemu ryzyku obchodzenia prawa, ochrona osób fizycznych powinna być neutralna 
pod względem technicznym i nie powinna zależeć od stosowanych technik. Ochrona osób fizycznych 
powinna mieć zastosowanie do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz do 
przetwarzania ręcznego, jeżeli dane osobowe znajdują się lub mają się znaleźć w zbiorze danych. Zbiory lub 
zestawy zbiorów oraz ich strony tytułowe, które nie są uporządkowane według określonych kryteriów nie 
powinny być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

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 95/45/WE („GDPR”/”RODO”) wprowadza rewolucję w
podejściu do ochrony danych osobowych, wymagając od firm rozliczalności i faktycznego, a nie formalnego
zaangażowania się w kwestie ochrony danych osobowych.

Dla mniejszych i nawet średnich firm może być to zbyt duży ciężar do udźwignięcia. Z kolei wraz ze skalą
organizacji rośnie prawdopodobieństwo konieczności wprowadzenia fundamentalnych zmian w stosie
technologii, w szczególności w wymiarze zapewnienia bezpieczeństwa i poufności.

GDRP – 25 maj 2018 r. 



• Ustawodawca krajowy niewiele pomoże. Rozporządzenie zastępuje tę rolę w odniesieniu do ustawodawców krajowych –
na poziomie krajowym i europejskim. O kluczowych kwestiach będzie wypowiadać się Europejska Rada Ochrony Danych 
Osobowych. Te wypowiedzi będą miały niewiążący; podobny charakter będą miały opinie wydawane przez polski organ 
ochrony danych osobowych. To co, do tej pory mieliśmy w aktach wykonawczych, będziemy mieli w opiniach i wytycznych 
wydawanych przez organy ochrony danych osobowych.

Dlaczego to duża odpowiedzialność? 

Ponieważ wymaga analizy własnego obecnego i planowanego podejścia do danych. Nie implementacji odtwórczej, 
ale zaangażowania w wytworzenie własnego, adekwatnego do biznesu systemu ochrony danych osobowych.
Prawodawca traktuje firmy tak, jak dorosłych, a nie jak dzieci: nie narzuca, ale oczekuje poważnego zaangażowania.

GDRP – 25 maj 2018 r. cd.



Rozporządzenie przenosi ciężar z obowiązków rejestracyjnych, notyfikacyjnych na model 
realizowany przez zasadę rozliczalności. 

Firmowy administrator danych wdraża zasady ochrony danych, operacjonalizuje je i musi umieć 
wykazać, że dokonał właściwego wdrożenia. To daje większą elastyczność, co było postulatem w 

stosunku do dotychczasowych przepisów. 



GDPR/RODO będzie katalizatorem outsourcingu IT w przypadku małych i średnich firm. Własne IT i
infrastruktura zgodne z GDPR/RODO pozostaną rozwiązaniem dla dużych lub dla firm o
specyficznych potrzebach.

GDRP – 25 maj 2018 r. 



1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym
przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności
wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu
do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego
kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42. 4. Administrator oraz
podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu
przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Art. 32 RODO 



Jakie są efekty stosowania w GDPR/RODO pojęć 
nieprecyzyjnych i niedodefiniowanych?



Blockchain jest zdecentralizowany i rozproszony.
Trudno wskazać podmiot, który mógłby być odpowiedzialny za to, co dzieje się na blockchainie, w tym
za przetwarzanie danych osobowych.

Blockchain jest jawny i transparentny. Co do zasady wszystkie informacje na blockchainie – w tym
dane osobowe – są dostępne dla każdego.

Blockchain jest nieedytowalny. W praktyce zmiana lub usunięcie umieszczonych tam informacji (np.
danych osobowych) jest niemożliwa – dokonane transakcje są nieodwracalne.

Blockchain – wyzwania



• konieczność wypracowania standardów etycznych i prawnych dla robotów

• bezpieczeństwo wykorzystania robotów

• odpowiedzialność cywilna 

• elektroniczna osoba prawna 

• własność intelektualna tworzona przez AI

Sztuczna inteligencja – wyzwania



• potrzeba oceny stosowania już obowiązującego prawa, tj. aby w pierwszej kolejności zweryfikować, czy 
już istniejące mechanizmy, w tym obowiązujące regulacje prawne, nie są wystarczające do osiągnięcia 
zamierzonych celów; 

• innowacyjność – tj. aby wszelkie działania były projektowane tak, aby nie nakładać zbędnych obciążeń 
administracyjnych, które mogłyby zaszkodzić innowacyjności; 

• neutralność technologiczna - aby ewentualne przyszłe regulacje prawne były neutralne technologicznie i 
koncentrowały się na celu, jaki ma być osiągnięty, a nie na konkretnych rozwiązaniach technologicznych; 

• spójność działań i regulacji – aby zachować spójność pomiędzy istniejącymi już i nowymi regulacjami 
prawnymi, tak aby nie stawiać rozwiązaniom cyfrowym barier i ograniczeń nieobecnych w sektorach 
tradycyjnych;

• spójność UE – aby proponowane rozwiązania uwzględniały nie tylko wymiar branżowy czy sektorowy, 
ale również skutki terytorialne celem zapewnienia równomiernego rozwoju wszystkich regionów i 
państw członkowskich

• zróżnicowanie rynku platform internetowych – stąd przyjęcie podejścia one-size-fits-all może okazać się 
niewystarczające i niepożądane.

Informacje ze strony MAC



• prawo neutralne technologicznie

• ingerowanie w nowe zjawiska czy jedynie przyglądanie się im 

• większa intensyfikacja przygotowywania norm prawnych?

• neutralność technologiczna jako zasada konstytucyjna?

Złoty środek?



DEMO

W razie pytań zapraszamy do stoiska kancelarii esb
Adwokaci i Radcowie Prawni oraz do biura:

Biuro Warszawa:
ul. Sulkiewicza 5/18, 00-758 Warszawa
tel.: +48 22 841 05 48
E-mail: biuro@esb-kancelaria.pl


