
  

 

 

 

 

Potrzebujesz wsparcia? 

https://blog-daneosobowe.pl/wsparcie/ 

Kim jest odbiorca danych? #RODOFAQ 

 

Właściwe zrozumienie pojęcia odbiorcy danych ma zasadniczy wpływ na poprawne wypełnienie 

obowiązków przewidzianych w RODO. Dotyczy to, w szczególności dopełniania obowiązków 

informacyjnych, realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym m.in. prawa dostępu do danych, 

sprostowania czy usunięcia), a także prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.  

Kim jest zatem odbiorca danych w rozumieniu RODO? 

 

RODO definicja 

Termin został zdefiniowany przez twórców RODO w art. 4 ust. 9 Rozporządzenia.  

„odbiorca” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę ̨ lub inny podmiot, któremu 

ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą 

otrzymywać́ dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te 

organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie 

do celów przetwarzania 

Mocno upraszczając, odbiorcy to wszyscy ci, którym ujawniamy dane osobowe przetwarzane 

przez naszą organizację. 

Poprzez ujawnienie danych należy rozumieć przede wszystkim przekazanie danych, niezależnie od 

tego, w jaki sposób ono następuje. Za ujawnienie uznaje się również samo umożliwienie dostępu 

do danych. Stąd ujawnienie to nie tylko aktywne działanie (np. przekazanie nośnika z danymi), ale 

także zachowanie pasywne (np. samo umożliwienie dostępu do naszej bazy danych). 

Nie ma w tym wypadku również znaczenia to, jakim tytułem dochodzi do ujawnienia danych 

osobowych. Może mieć to miejsce w związku z realizacją obowiązku prawnego, sprzedażą bazy 

danych czy też z realizacją zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorcą danych osobowych będzie na przykład podmiot przetwarzający (procesor) (np. firma 

świadcząca na rzecz naszej organizacji outsourcing IT). 
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Potrzebujesz wsparcia? 

https://blog-daneosobowe.pl/wsparcie/ 

 

Kto NIE jest odbiorcą danych 

Za odbiorców nie uznaje się organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w 

ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego. 

Dzięki temu, np. w treści obowiązku informacyjnego nie musisz informować o tym, że w niektórych 

sytuacjach dane osobowe będą udostępniane policji, prokuraturze czy sądom na potrzeby 

prowadzonych przez te organy postępowań. To informacje oczywiste. Podawanie ich tylko 

niepotrzebnie komplikowałyby treść obowiązków informacyjnych. 

W praktyce przyjmuje się również, że odbiorcami danych nie są również osoby działające z 

upoważnienia administratora, w jego imieniu i na jego polecenie wewnątrz 

struktury organizacyjnej (tj. w szczególności pracownicy i współpracownicy). 

Przyjęcie innej koncepcji skutkowałoby niepotrzebnym utrudnieniem realizacji obowiązków 

administratora, a jednocześnie w żadnym stopniu nie przyczyniałoby się do wzmocnienia praw 

osób, których dane dotyczą. 
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Źródła: 

• Rozporządzenie 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) 
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