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Streszczenie: 

Niniejszy artykuł porusza problematykę ochrony danych osobowych. Na wstępie  

przedstawiono ustawową definicję danych osobowych oraz wyjaśnienie, w jakich 

przypadkach mamy do czynienia z takimi danymi. Następnie nakreślono cel ochrony danych 

osobowych oraz wskazano akty prawa krajowego i międzynarodowego, które wyznaczają 

standardy tej ochrony. W dalszej części omówiono zmiany jakie wprowadza rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego mające na celu ujednolicenie procedur w zakresie ochrony danych 

osobowych w całej Unii Europejskiej. W artykule poczyniono starania wyjaśnienia zmian, 

które to rozporządzenie wprowadza oraz przedstawiono obowiązki spoczywające 

na przedsiębiorstwach w związku z jego wejściem w życie. Artykuł powstał na podstawie 

analizy dostępnych aktów prawnych, literatury oraz źródeł internetowych. 

Abstract: 

The following article discusses the subject of Protection of the Personal Data. In the 

introduction, the law definition of personal data and explanation in what cases we meet with 

it, have been shown. Subsequently it introduces the objective of personal data protection and 

presents standards within this subject, regulated by national and international law. Further, 

it shows changes the European Parliament executed by establishing their own regulations, 

in the name of standardizing procedures across whole EU. The article puts effort in clearing 

EU regulations meaning and showing duties lying on enterprises due to the protection 

of personal data. Article emerged on the base of analysis of available law acts, literature and 

internet sources. 
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