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Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego 

rozporządzenia nr 2016/679 

Streszczenie 

Sprawa ochrony danych osobowych w związkach wyznaniowych będzie przedmiotem istotnej 

zmiany z uwagi na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 

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. Nowe 

prawo unijne wprowadza ważny mechanizm prawny, zmuszający kościoły do rozwoju 

wewnętrznych regulacji ochrony danych oraz powołania niezależnego organu nadzorczego. 

W praktyce będzie oznaczało to wzmocnienie konstytucyjnego prawa do prywatności w 

największych związkach wyznaniowych, ale także ryzyko poddania wielu mniejszych 

nadzorowi organu publicznego. Szereg wątpliwości dotyczących art. 91 rozporządzenia 

prezentowanych przez jego komentatorów, specjalizujących się w prawie ochrony danych 

osobowych, wskazuje, jak poważnym wyzwaniem jest to zagadnienie dla związków 

wyznaniowych i nauki prawa wyznaniowego. 
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Protection of personal data in religious organizations in the light of EU 

Regulation No. 2016/679 

Summary 

The issue of protection of personal data in religious communities will be subject of a 

significant change due to (EU) Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data. The new EU regulation 

introduces an important mechanism that forces churches to develop an internal data protection 

law and an independent supervisory authority. In practice this means strengthening the 

constitutional right to privacy in the largest churches based on their internal institutions, but 

also involves a risk of subjecting many smaller religious communities to public scrutiny. 
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Many doubts regarding Article 91 presented by Polish commentators specializing in the 

protection of personal data show how important this issue and the preparation of changes are 

for religious communities. 
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