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Dane przedsiębiorcy a RODO – czy prawo mnie
chroni? #RODOFAQ
Status informacji odnoszących się do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, często budzi wątpliwości. Przetwarzając dane takich osób, najczęściej robimy to dla celów
biznesowych, tj. nawiązania i realizacji współpracy. Dla takich samych celów sam przedsiębiorca
udostępnia nam te dane. Robi to również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(do czego jest zresztą zobowiązany), jak i na swoich stronach internetowych, portalach informacyjnych i
wszędzie tam, gdzie chce zareklamować prowadzoną przez siebie działalność. Czy w takiej sytuacji
przedsiębiorca może skorzystać z ochrony jaką dają przepisy RODO?

Kogo chroni RODO?
RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do ochrony
danych osobowych. Oznacza to, że podmiotem, któremu przepisy RODO przyznają swoją ochronę
jest każda osoba fizyczna. Bez znaczenia pozostaje jej obywatelstwo czy miejsce zamieszkania.
RODO nie wprowadza definicji pojęcia „osoba fizyczna”. Stawia je jednak w opozycji do osoby prawnej.
Jest to typowe dla nowoczesnych systemów prawnych, w których najczęściej występują dwa rodzaje
podmiotów prawa:
•

osoby fizyczne, czyli ludzie,

•

osoby prawne, czyli twory społeczne (np. spółki, stowarzyszenia, wspólnoty, etc.).

Polskie prawo również nie definiuje wprost pojęcia „osoby fizycznej”. W Kodeksie Cywilnym wskazuje się
jedynie, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
Oznacza to, że osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci, niezależnie
od wieku, płci, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Takiej osobie przysługuje pełna ochrona
gwarantowana przepisami RODO.

Kogo RODO nie chroni?
Ochronie na podstawie przepisów RODO nie podlegają natomiast informacje dotyczące:
•

osób prawnych, w tym takie informacje jak nazwa (np. Lex Artist), forma prawna (np. Sp. z o.o.),
dane kontaktowe (np. kancelaria@lex-artist.pl), adres siedziby, etc.

•

osób zmarłych, nie są one już bowiem osobami fizycznymi w rozumieniu przepisów,

•

nasciturusa, tj. dziecka poczętego, ale jeszcze nieurodzonego, które również nie jest jeszcze
osobą fizyczna w rozumieniu przepisów, do chwili urodzenia dane nasciturusa stanowią bowiem
dane osobowe jego matki lub ojca.
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Jestem przedsiębiorcą – czy RODO mnie chroni?
Tak! Dla objęcia ochroną przepisami RODO nie będzie miało znaczenia to, jaką dana osoba fizyczna
odgrywa rolę, tj. czy jest konsumentem, pracownikiem, pacjentem, czy też przedsiębiorcą.
Okoliczność, że dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, nie będzie oznaczała
pozbawienia informacji jej dotyczących charakteru danych osobowych, a więc i ochrony przewidzianej w
przepisach RODO.
Nie ma znaczenia fakt, że informacje jej dotyczące są dostępne publicznie, np. w CEIDG, prowadzonych
stronach internetowych czy też innych jawnych rejestrach.
Każdy podmiot, który będzie chciał wykorzystywać dla swoich celów informacje na temat osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, musi spełnić wszystkie obowiązki, jakie w zakresie przetwarzania
danych osobowych nakłada na niego RODO, tj. w szczególności:
•

przetwarzać dane przedsiębiorcy z poszanowaniem ogólnych zasad przetwarzania danych,

•

dysponować odpowiednią przesłanką legalizującą,

•

dopełnić wobec przedsiębiorcy obowiązku informacyjnego,

•

zastosować skuteczne zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne przetwarzanych
informacji.

Trochę historii
Tak jak to podkreślono we wcześniejszych akapitach, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, nie
stosuje się żadnych wyłączeń dla ochrony informacji dotyczących przedsiębiorców.
Nie zawsze jednak tak było. Wyłączenie dotyczące tych danych zawarte było wcześniej w Ustawie z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na jej podstawie, do jawnych danych i informacji
udostępnianych przez CEIDG nie znajdowały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
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ochronie danych osobowych. Oznaczało to wyłączenie informacji dotyczących przedsiębiorców spod
ochrony na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.
Obecnie, zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określa
obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ta nie zawiera już żadnego
wyłączenia w omawianym zakresie. Takie wyłączenie byłoby bowiem niezgodne z przepisami RODO.

Podsumowanie
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma jednak żadnych podstaw do wyłączania danych
przedsiębiorców spod ochrony na podstawie RODO. Każda osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą ma takie same prawa w zakresie przetwarzania dotyczącej jej informacji, co osoba
prywatna. Natomiast każdy z podmiotów przetwarzających tego typu dane, jest zobowiązany do
stosowania wobec nich przepisów RODO.
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