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REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

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) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)



REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

PREAMBUŁA RODO – PKT 20
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie między
innymi do działań sądów i innych organów wymiaru
sprawiedliwości, niemniej prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego może doprecyzować operacje i
procedury przetwarzania danych osobowych przez sądy
i inne organy wymiaru sprawiedliwości. Właściwość
organów nadzorczych nie powinna dotyczyć
przetwarzania danych osobowych przez sądy w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości - tak by chronić
niezawisłość sprawowania wymiaru sprawiedliwości.



REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 781)



REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez
właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania
czynów zabronionych i wykonywania kar, w
sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenie decyzji ramowej Rady
2008/977/WSiSW. (Dz.U.UE.L.2016.119.89)



REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości. (Dz.U. 2019 r., poz. 125)



REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania 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)(Dz. U. 2019 r., poz. 730)



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH

Art. 157 Prawa o ustroju sądów powszechnych 

(łącznie trzy paragrafy, łącznie 66 wyrazów) 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych
sądowych

(łącznie 19 przepisów)



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
de lege lata 

1. Brak regulacji dotyczących obowiązków biegłych
w zakresie ochrony danych osobowych;

2. Brak regulacji w zakresie archiwizowania opinii
biegłych i uzyskanych materiałów pomocniczych;

3. Brak regulacji w zakresie praw autorskich do opinii
biegłych, w tym zastosowanej metody badawczej;

4. Brak regulacji w zakresie powtórnego wykorzystania
opinii w innych postępowaniach;

5. Brak regulacji w zakresie możliwości wykorzystania
danych uzyskanych w ramach opiniowania w innych
opiniach i w pracach badawczych.



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
de lege lata 
Art. 4  pkt 9 RODO

„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 otrzymywać dane osobowe w
ramach konkretnego postępowania 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;



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
de lege lata 

OBOWIĄZKI BIEGŁYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH (I)
1. Obowiązek przeszkolenia z zakresu ochrony danych

osobowych przez osoby, z których pomocy biegły stale
korzysta;

2. Obowiązek odebrania od tych osób oświadczenia o
obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności, jakie
poznały przy wykonywaniu czynności pomocniczych w
związku ze sporządzeniem opinii oraz o zachowaniu w
tajemnicy danych osobowych;

3. Obowiązek poinformowania o konieczności zachowania w
tajemnicy danych osobowych przez osoby z których biegły
korzysta incydentalnie przy sporządzaniu opinii;



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
de lege lata 

OBOWIĄZKI BIEGŁYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH (II)

1. Obowiązek chronienia otrzymanych dokumentów (akt
sądowych);

2. Obowiązek chronienia posiadanych kopii sporządzonych
opinii;

3. Obowiązek zabezpieczenia nośników elektronicznych;
4. Zakaz przechowywania danych na komputerach do których

mają dostęp inne osoby, w szczególności na komputerach
używanych przez biegłych w swojej pracy zawodowej
w innych instytucjach



REGULACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
de lege ferenda 

1. Ustalenie zasad dotyczących przechowywania sporządzonych
opinii i ich archiwizacji;

2. Ustalenie zasad powtórnego wykorzystania sporządzonych
opinii – określenie kto jest ich dysponentem;

3. Ustalenie zasad dotyczących sporządzonych opinii i prac
badawczych jako materiału porównawczego i badawczego
w celach naukowych, dydaktycznych i w piśmiennictwie;

4. Określenie czytelnych zasad dotyczących ochrony danych
osobowych przy wykonywaniu czynności przez biegłych
sądowych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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