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ZARZĄDZANIE I PRAWO IT

Dariusz Łydziński

 W  każdej firmie bazy danych są, 
zaraz po pracownikach, drugim 

najcenniejszym zasobem w  organiza-
cji. Wszystkie firmy zobowiązane są  też 
poprzez odpowiednie przepisy prawne 
do ochrony danych dotyczących własne-
go personelu oraz klientów. Niezależnie 
od profilu działalności jednostki powin-
ny zostać zastosowane możliwie maksy-
malne zabezpieczenia oraz dołożona na-
leżyta staranność przy obchodzeniu  się 
z gromadzonymi informacjami.

W świetle polskiego prawa bazy danych 
chronione są na podstawie przepisów za-
wartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (dalej pr.aut.) oraz regulacjach ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz da-
nych (uobd). Ustawa o  prawie autorskim 
znajduje zastosowanie do  baz, których 
dobór, układ i zestawienie ma charakter 
twórczy. Pozbawia to  możliwości objęcia 
ochroną zbiorów, w których elementy zo-
stały ułożone alfabetycznie czy też chro-
nologicznie. Z uwagi na to ograniczenie 
uzupełnieniem są przepisy wspomnianej 
ustawy o ochronie baz danych pozwalają-
ce na ochronę zbiorów, które nie spełnia-
ją przesłanek umożliwiających uznanie 
ich za przedmiot prawa autorskiego.

Z  uwagi na  złożoność tematu, róż-
norodność podejmowanych przez 
przedsiębiorców działań oraz zakres 

stosowanych środków ochrony in-
formacje zawarte w artykule dotyczą 
tylko jednego z  najpopularniejszych 
zagadnień, a  mianowicie ochrony 
baz danych osobowych.

> BAZY DANYCH OSOBOWYCH – 
WYMAGANIA PRAWNE
W  przypadku większości firm przed-
miotem ochrony są bazy niespełniające 
cech utworu. Należy przy  tym zazna-
czyć, że za bazę danych uznawany jest 
zbiór danych lub innych elementów 
zgromadzony według określonej syste-
matyki lub metody. Jest to ważne, gdyż 
z  punktu widzenia prawa nie  ma zna-
czenia sposób sporządzenia i  utrwale-
nia zbioru. Ustawa o  ochronie baz da-
nych dotyczy zbiorów przechowywanych 
w  dowolny sposób. Chronione są  więc 
nie tylko elektroniczne bazy danych, ale 
również ich wersje papierowe.

Ustawa uodb chroni interesy pro-
ducenta bazy, którym może być osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca oso-
bowości prawnej ponosząca nakłady 
inwestycyjne na  tworzenie bazy. Pro-
ducentem bazy powstałej w  wyniku 
stosunku pracy jest pracodawca. Pro-
ducentem bazy powstałej na podstawie 
umowy o dzieło lub zlecenie jest zlece-
niodawca. Ustawa ta określa także czas 
obowiązywania ochrony bazy danych, 
który wynosi 15 lat od  momentu jej 
utworzenia lub od  momentu jej udo-
stępnienia publicznie, o  ile nastąpiło 
w ciągu 15 lat od jej utworzenia.

Ustawodawca docenił rolę tych, którzy 
zbierają informacje, gromadzą je i  prze-
twarzają lub udostępniają przetwarzanie 
dla określonych osób i celów. W przypad-
ku bezprawnego korzystania z chronionej 
bazy danych producent ma prawo we-
zwać do  zaprzestania korzystania (uobd 
art. 11) z bazy, zwrotu uzyskanych korzy-
ści finansowych lub żądać naprawienia 
wyrządzonej szkody na  prawach ogól-
nych. Osoba korzystająca z  chronionej 
bazy danych podlega karze grzywny.

> OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH
Zasady przetwarzania danych osobo-
wych w  zbiorach danych, a  za takie 
możemy uznać bazy danych osobo-
wych, określa ustawa z dnia 29 sierpnia 

OCHRONA BAZ DANYCH
       

Bazy danych są strategicznym zasobem każdej firmy. Równocześnie gromadzone 
i przetwarzane informacje są cennym łupem dla różnego rodzaju przestępców. 
Dlatego ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za ochronę zbiorów informacji znały 
przepisy dotyczące zasad korzystania z baz danych oraz elementów ich ochrony.

DANE OSOBOWE

Nawet zwykły katalog może zostać 
zakwalifikowany jako baza danych 
i z tego powodu podlegać ochronie 
prawnej. Nielegalne korzystanie z bazy 
danych może pociągnąć za sobą 
odpowiedzialność cywilnoprawną, 
a nawet karnoprawną.

WARTO PAMIĘTAĆ
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+ 1997  r. o  ochronie danych osobowych 
(dalej uodo) oraz wydane na jej podsta-
wie akty wykonawcze – rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ad-
ministracji z  dnia 29  kwietnia 2004  r. 
w  sprawie dokumentacji przetwarza-
nia danych osobowych oraz warunków 
technicznych i  organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i  sys-
temy informatyczne służące do  prze-
twarzania danych osobowych.

Ustawa (uodo) określa zasady postę-
powania przy przetwarzaniu tego typu 
danych oraz prawa osób, których dane 
są przetwarzane, niezależnie od sposo-
bu ich przetwarzania. Ustawa nakłada 
również na  administratorów baz da-
nych osobowych konkretne wymagania 
organizacyjne i techniczne. W zakresie 
zabezpieczeń baz danych i przechowy-
wanych w nich informacji ustawa defi-
niuje następujące kwestie:
 � określenie pojęcia danych osobowych 
(art. 6 uodo);

 � określenie zasad przetwarzania da-
nych osobowych (rozdz. 3 uodo);

 � wskazanie praw osoby, której dane 
są przetwarzane (rozdz. 4 uodo);

 � aspekty zabezpieczania danych oso-
bowych (rozdz. 5 uodo);

 � obowiązek rejestrowania zbiorów da-
nych osobowych (rozdz. 6 uodo);

 � zasady przekazywania danych osobo-
wych do  państwa trzecich (rozdz.  7 
uodo);

 � określenie organów ochrony danych 
osobowych, w  tym wyszczególnie-
nie praw i obowiązków Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych i  obowiązków podmiotów 
względem GIODO.

> ZABEZPIECZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH
Zasady zabezpieczenia baz danych 
osobowych zarówno w  sposób tech-
niczny, jak i  organizacyjny zawiera 
rozdz.  5 uodo. Wymagania dotyczące 

zabezpieczeń danych osobowych naj-
ogólniej określa art.  36 ust.  1 uodo, 
w  którym napisano, że  „administrator 
danych jest obowiązany zastosować 
środki techniczne i  organizacyjne za-
pewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych odpowiednią do za-
grożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, a  w  szczególności powinien 
zabezpieczyć dane przed ich udostęp-
nieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem”.

Artykuł 39a uodo określa, że podstawo-
we warunki organizacyjne i  techniczne, 
jakie muszą spełniać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych, są  wskazane w  roz-
porządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 
2004  r.: „w  sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych, oraz wa-
runków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do prze-
twarzania danych osobowych”. Rozporzą-
dzenie to jest podstawowym dokumentem 
określającym wymagania techniczne doty-
czące systemów informatycznych. W  za-
łączniku do tego rozporządzenia wymie-
nione są  środki bezpieczeństwa, jakie 
powinny być stosowane w systemie infor-
matycznym przetwarzającym dane oso-
bowe. Zostały one przypisane do  trzech 
poziomów zabezpieczeń:
 � podstawowy – dla wszystkich syste-
mów;

 � podwyższony – dla systemów prze-
twarzających dane o  szczególnej 
wartości wymienione w art. 27 uodo 
(tzw. dane wrażliwe);

 � wysoki – gdy przynajmniej jedno 
urządzenie systemu informatyczne-
go służącego do  przetwarzania da-
nych osobowych połączone jest z sie-
cią publiczną.
Dużą rolę w zakresie bezpieczeństwa 

i zasad korzystania z baz danych osobo-
wych odgrywa, oprócz wspomnianych 
już aspektów, element rozliczalności. 
Podkreślając globalny charakter prze-
pisów o  ochronie danych osobowych, 

Najważniejsze wyma-
gania dotyczące ochrony 
baz danych osobowych 
wynikające z ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych to:
•	 Określenie	aspektów	
identyfikacji, czy w ad-
ministrowanej bazie 
danych znajdują się dane 
osobowe.
•	 Określenie	zakresu	
przetwarzania admi-
nistrowanych danych, 
identyfikacja, czy jest 
wymagana i dostępna 
zgoda osób, których dane 
dotyczą, weryfikacja 
kompletności danych 
i poprawności ich prze-
twarzania ze zgłoszonym 
celem i zakresem.
•	 Określenie	mecha-
nizmów udostępniania 
danych i weryfikacja 
rejestracji udostępniania 

danych. Baza danych 
osobowych powinna 
umożliwiać wyświetlenie 
i wydrukowanie dla danej 
osoby raportu, w którym 
będą uwzględnione: dane 
osoby, źródło pochodze-
nia danych, kto dopisał 
dane do bazy, data i czas 
utworzenia wpisu, infor-
macje o modyfikacjach, 
informacje, komu, kiedy 
i w jakim zakresie dane 
były udostępniane.
•	 Określenie	formatu	
przekazywania danych, 
zakresu i rejestrowania 
przekazywania danych.
•	 Określenie	poziomu	
bezpieczeństwa dla każde-
go ze zbiorów, nadawanie 
i zarządzanie upoważnie-
niami do przetwarzania 
danych osobowych oraz 
stosowania mechanizmów 
rozliczalności.

•	 Sporządzenie	do-
kumentacji dotyczącej 
sposobu przetwarzania 
i zabezpieczania danych 
osobowych.
•	 Określenie	zasad	
kontroli i dostępu do ob-
szarów przetwarzania 
danych osobowych.
•	 Określenie	fizycznych	
zabezpieczeń insta-
lacji informatycznych, 
baz danych i nośników 
zawierających dane 
osobowe.
•	 Wyznaczenie	osób	
odpowiedzialnych za 
fizyczne bezpieczeństwo 
instalacji informatycz-
nych, baz danych i nośni-
ków zawierających dane 
osobowe.
•	 Określenie	sposobu	
weryfikowania nadanych 
uprawnień dostępu 
do systemów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY BAZ DANYCH
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należy wspomnieć §7 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ad-
ministracji z  dnia 29  kwietnia 2004  r. 
w  sprawie dokumentacji przetwarza-
nia danych osobowych oraz warunków 
technicznych i  organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i  sys-
temy informatyczne służące do  prze-
twarzania danych osobowych. W doku-
mencie zostały ujęte główne wytyczne 
w tym zakresie:
1. Dla każdej osoby, której dane oso-
bowe są  przetwarzane w  systemie in-
formatycznym – z wyjątkiem systemów 
służących do  przetwarzania danych 
osobowych ograniczonych wyłącznie 
do  edycji tekstu w  celu udostępnienia 
go na piśmie – system ten zapewnia od-
notowanie:

1)  daty pierwszego wprowadzenia da-
nych do systemu;

2)  identyfikatora użytkownika wprowadza-
jącego dane osobowe do systemu, chyba 
że dostęp do systemu informatycznego 
i przetwarzanych w nim danych ma wy-
łącznie jedna osoba;

3)  źródła danych w  przypadku zbiera-
nia danych nie od osoby, której one 
dotyczą;

4)  informacji o odbiorcach w rozumie-
niu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane 
osobowe zostały udostępnione, dacie 
i zakresie tego udostępnienia, chyba 
że  system informatyczny używany 
jest do przetwarzania danych zawar-
tych w zbiorach jawnych;

5)  sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 
ust. 1 pkt 8 ustawy.

2. Odnotowanie informacji, o  których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje au-
tomatycznie po zatwierdzeniu przez użyt-
kownika operacji wprowadzania danych.
3. Dla każdej osoby, której dane osobowe 
są  przetwarzane w  systemie informa-
tycznym, system zapewnia sporządze-
nie i wydrukowanie raportu zawierają-
cego w powszechnie zrozumiałej formie 
informacje, o których mowa w ust. 1.

W świetle przytoczonego ust. 1 pkt 1 
i 2 widać, że w systemie informatycznym 
konieczne jest istnienie indywidualnego 
autoryzowanego dostępu dla każdego 
użytkownika oraz rejestracja czasu zda-
rzeń wygenerowanych przez niego same-
go. Powiązanie tych faktów z wymogiem 
odnotowywania identyfikatora użytkow-
nika wprowadzającego dane (wraz z datą 
pierwszego wprowadzenia danych) oraz 
automatyzacją tych procesów (zgodnie 
z  §7 ust.  2) daje w  konsekwencji brak 
możliwości istnienia anonimowych dzia-
łań użytkowników.

Odpowiedzialność użytkowników, 
jak również świadomość rejestrowania 
przez system wszystkich ich działań, 
zazwyczaj zapobiega zjawisku udostęp-
niania haseł i  identyfikatorów. Bezpo-
średnio zwiększa to  bezpieczeństwo 
przetwarzania danych w bazach danych 
osobowych.

Z  kolei ust.  1 pkt  3,  4 i  5 dotyczą 
bezpieczeństwa osób, których dane oso-
bowe są  przetwarzane. Źródło pocho-
dzenia informacji przechowywanych 
w  bazie, a  także zapisy, komu, kiedy 
i w jakim zakresie dane zostały udostęp-
nione, oraz możliwość zgłoszenia i od-
notowania sprzeciwu dotyczącego prze-
twarzania danych osobowych sprawiają, 
że każda osoba, której dane są przetwa-
rzane, może kontrolować sposób prze-
twarzania danych o sobie.

> ZASADY KORZYSTANIA  
Z BAZ DANYCH OSOBOWYCH
Zbiory gromadzonych danych osobo-
wych powinny być zabezpieczone przed 
dostępem osób nieuprawnionych i sta-
nowić odrębną bazę danych w każdej or-
ganizacji. Przekazywanie danych osobo-
wych osobom trzecim oraz instytucjom 

Najważniejsze wyma-
gania określone w roz-
porządzeniu MSWiA 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
dotyczące urządzeń i sys-
temów informatycznych 
służących do przetwarza-
nia danych osobowych:
•	 Konieczność	stoso-
wania mechanizmów 
kontroli dostępu, przy 
czym jeśli do syste-
mu ma dostęp wielu 
użytkowników, muszą 
mieć oni odrębne identy-
fikatory. Identyfikator 
użytkownika, który utra-
cił uprawnienia do prze-
twarzania danych, 
nie może być przydzielo-
ny innej osobie.
•	 Zabezpieczenie	przed	
„działaniem oprogramo-
wania, którego celem jest 
uzyskanie nieuprawnio-
nego dostępu do sys-
temu informatycznego” 
oraz „utratą danych 
spowodowaną awarią 
zasilania lub zakłócenia-
mi w sieci zasilającej”.

•	 Konieczność	sporzą-
dzania kopii zapasowych 
danych i programów je 
przetwarzających, przy 
czym kopie zapasowe 
należy przechowywać 
w miejscach zabez-
pieczających je przed 
nieuprawnionym 
przejęciem, modyfikacją, 
uszkodzeniem lub znisz-
czeniem oraz usuwać 
niezwłocznie po ustaniu 
ich użyteczności.
•	 Konieczność	szyfro-
wania danych przetwa-
rzanych na komputerze 
przenośnym.
•	 Obowiązek	usunię-
cia zapisanych danych 
w sposób uniemożli-
wiający ich odzyskanie 
z dysków lub innych no-
śników elektronicznych 
zawierających dane oso-
bowe, przeznaczonych 
do likwidacji, naprawy lub 
przekazania podmio-
towi nieuprawnionemu 
do przetwarzania danych 
osobowych.

•	 Konieczność	stosowa-
nia na poziomie wysokim 
zabezpieczeń logicznych, 
które obejmują kontrolę 
przepływu informacji 
pomiędzy systemem 
informatycznym admini-
stratora danych a siecią 
publiczną oraz kontrolę 
działań z sieci publicznej 
i systemu informatyczne-
go administratora danych.
•	 Konieczność	za-
pewnienia na pozio-
mie wysokim ochrony 
kryptograficznej danych 
wykorzystywanych 
do uwierzytelniania, któ-
re są przesyłane w sieci 
publicznej.
•	 Hasło	powinno	skła-
dać się co najmniej z sze-
ściu znaków na poziomie 
podstawowym, a na po-
ziomie podwyższonym 
i wysokim z ośmiu 
znaków, i zawierać małe 
i duże litery oraz cyfry lub 
znaki specjalne. Hasła 
powinny być zmieniane 
nie rzadziej niż co 30 dni.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW IT
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+ jest dozwolone za zgodą osoby, której 
dane dotyczą, oraz gdy wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa. Korzysta-
nie z  baz danych osobowych związane 
jest z procesami udostępniania danych 
oraz powierzania baz danych do  prze-
twarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 
OSOBOWYCH – następuje wtedy, gdy 
administrator danych osobowych prze-
każe w  sposób faktyczny lub umożliwi 
w  inny sposób zapoznanie się z danymi 
osobie trzeciej lub podmiotowi, który peł-
nić będzie w  stosunku do  tych danych 
osobowych rolę administratora danych.

Procesy związane z udostępnianiem 
danych z  baz danych osobowych dzie-
lą  się na  udostępnianie danych we-
wnątrz i na  zewnątrz organizacji. Przy 
udostępnianiu danych wewnątrz orga-
nizacji należy zwrócić uwagę, aby dane 
udostępniać jedynie osobom mającym 
upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych, którym dane te są potrzeb-
ne do  wykonywania ich obowiązków 
służbowych. Udostępniając dane na ze-
wnątrz organizacji, należy upewnić się, 
czy  istnieje podstawa prawna udostęp-
nienia danych osobowych. Dane po-
winno się udostępniać innym podmio-
tom na podstawie pisemnego wniosku, 
w którym powołano się na przepisy ze-
zwalające na udostępnienie danych.

POWIERZENIE DANYCH 
DO PRZETWARZANIA – wiąże się z pro-
cesami zlecania czynności przetwarzania 
danych osobowych innym podmiotom. 

Zlecenie tego typu czynności w  imie-
niu danej organizacji musi odbywać  się 
na podstawie umowy pisemnej. Aby prze-
kazanie danych było w pełni legalne, ko-
nieczne jest zawarcie stosownej umowy 
powierzenia.

Zasady zawierania umów powierze-
nia określa szczegółowo art.  31 ustawy 
o  ochronie danych osobowych. Zgodnie 
z  tym artykułem administrator danych 
powinien określić środki i  cele przetwa-
rzania danych przez zleceniobiorcę, któ-
ry może wykorzystywać dane wyłącznie 
w  sposób określony w  zawartej umowie 
powierzenia. Podmiot, który pozyskuje 
w taki sposób dane, nie ma więc statusu 
administratora i nie może z nich dowol-
nie korzystać (zakaz wykorzystania da-
nych osobowych dla własnych celów).

Podmiot, któremu powierza  się dane 
osobowe do  przetwarzania, zobowiązu-
je  się w  umowie do  przetwarzania da-
nych jedynie w opisanym celu i zakresie, 
jak również do  zastosowania środków 
zabezpieczających, o  których mowa 
w art. 36–39 uodo. Równocześnie pod-
miot ten nie  jest zobowiązany do  reali-
zacji obowiązków określonych w ustawie 
o  ochronie danych osobowych (m.in. 
nie  musi zgłaszać do  rejestracji zbioru 
danych osobowych). Z kolei administra-
tor danych zobowiązany jest do wykony-
wania wszystkich obowiązków określo-
nych w  przepisach o  ochronie danych 
osobowych, w  tym m.in. musi zgłosić 
zbiór danych osobowych do  rejestracji 
GIODO i  ponosi odpowiedzialność ad-
ministracyjną za naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych.

Obydwa podmioty są  zobowiązane 
do  przestrzegania przepisów rozpo-
rządzenia wykonawczego do  ustawy 
o ochronie danych osobowych, regulu-
jącego kwestie zabezpieczenia danych. 
W tym zakresie ponoszą pełną odpowie-
dzialność zarówno administracyjną, jak 
i karną wynikającą z przepisów ustawy.

> WARTOŚĆ DLA FIRMY
Bazy danych osobowych obejmują 
dane, które mają wymierną wartość dla 
firm. Nie dziwi więc, że trudno znaleźć 
przedsiębiorstwo skore do współdziele-
nia tego typu informacji z konkurencją.

Ważnymi elementami wynikającymi 
z dobrych praktyk, na które nacisk kła-
dą akty prawne związane z ochroną baz 
danych osobowych, są:
 � bezpieczeństwo fizyczne danych oso-
bowych przetwarzanych elektronicz-
nie i tradycyjnie,

 � bezpieczeństwo systemów informa-
tycznych, służących do  przetwarza-
nia danych osobowych,

 � bezpieczeństwo danych osobowych 
w oparciu o środki organizacyjne.
Ustawa o  ochronie danych osobo-

wych stanowi w  art.  1, że  każdy ma 
prawo do  ochrony dotyczących go da-
nych osobowych, a  przetwarzanie da-
nych osobowych powinno uwzględniać 
dobro publiczne, dobro osoby, której 
dane dotyczą, oraz dobro osób trzecich 
w zakresie i trybie określonym ustawą. 
Oznacza to  generalny zakaz przetwa-
rzania danych osobowych bez uzasad-
nienia i  wymóg ustawowego regulo-
wania zakresu i  trybu przetwarzania 
danych osobowych. 

Autor jest szefem działu bezpieczeństwa, 
ochrony informacji i audytu w dużej 
firmie informatycznej. Prowadzi 
szkolenia dotyczące ochrony danych 
osobowych, polityki bezpieczeństwa 
oraz bezpieczeństwa IT. Specjalizuje się 
w technologiach związanych z infrastrukturą 
klucza publicznego oraz rozwiązaniach 
e-security. Trener i koordynator 
projektów, audytor systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

Ustawa o ochronie baz danych pozwala na korzystanie z baz danych na zasadzie 
tzw. dozwolonego użytku. Zgodnie z art. 8 uobd możliwe jest korzystanie z istotnej 
co do jakości lub ilości części rozpowszechnionej bazy danych:
•	 	do	użytku	osobistego,	ale	tylko	z	zawartości	nieelektronicznej	bazy	danych;
•	 	w	charakterze	ilustracji,	w	celach	dydaktycznych	lub	badawczych,	ze	wskazaniem	

źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla które-
go wykorzystano bazę;

•	 	do	celów	bezpieczeństwa	wewnętrznego,	postępowania	sądowego	lub	admini-
stracyjnego.

ZASADA DOZWOLONEGO UŻYTKU


	63_65itp_body
	64_66itp_body
	65_67itp_body
	66_68itp_body

