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OGRANICZENIA PRAW  PODMIOTÓW  ZE  WZGLĘDU  NA PRZETWARZANIE 

DANYCH  OSOBOWYCH  DOTYCZĄCYCH  PRZEKONAŃ  RELIGIJNYCH  I 

PRZYNALEŻNOŚCI WYZNANIOWEJ

Prawo do ochrony danych osobowych jest  zaliczane we współczesnych demokratycznych 

państwach  prawa  do  podstawowych  gwarancji  statusu  jednostki.  Z  art.  51  Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku wynika, iż na prawo to składają się 

podstawowe  prawa  podmiotów  danych  osobowych:  wolność  jednostki  od  ujawnienia 

informacji dotyczących jej osoby (art. 51 ust. 1), prawo dostępu każdego mieszkańca Polski 

do dotyczących go dokumentów urzędowych i zbiorów danych (art. 51 ust. 3), prawo żądania 

sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób 

sprzeczny z ustawą (art.  51 ust.  4).  Prawa podmiotów danych nie mają jednak charakteru 

bezwzględnego i na podstawie konstytucyjnie i ustawowo określonych przesłanek podlegają 

ograniczeniom. Do przesłanek ograniczających ochronę danych osobowych zalicza się m.in. 

przetwarzanie  danych  dotyczących  przekonań  religijnych  i  przynależności  wyznaniowej, 

które są zaliczane na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych  do  tzw.  danych  szczególnie  chronionych  (wrażliwych).  Ograniczenia  praw 

podmiotów danych polegają na możliwości ich przetwarzania przez kościoły i inne związki 

wyznaniowe,  uchyleniu  obowiązku  rejestracji  zbiorów  zawierających  takie  dane  oraz 

znacznym ograniczeniu kompetencji kontrolnych i nadzorczych GIODO.

LIMITATIONS OF INDIVIDUAL RIGHTS ARISING FROM THE PROCESSING OF 

PERSONAL  DATA  REVEALING  RELIGIOUS  BELIEFS  AND  RELIGIOUS 

DENOMINATION

The right of personal data protection is regarded to be one of the basic guarantees of the 

individual’s status in contemporary democratic societies. Art. 51. of the Constitution of the 

Republic of Poland of 2 April  1997 indicates that this right comprises the basic rights of 

personal data subjects: an individual’s freedom from disclosing information concerning his 

person  (Art.  51  Sect.  1),  the  right  granted  to  every  Polish  citizen  of  access  to  official 

documents and data collections concerning himself (Art. 51, Sect. 3), the right to demand the 

correction or deletion of untrue or incomplete information, or information acquired by means 

contrary to statute (Art 51, Sect. 4). The rights of data subjects are not unconditional and they 

are  limited  based  on  constitutional  and statutory premises.  The  premises  that  restrict  the 



protection of personal data include, among others, the processing of personal data revealing 

religious beliefs  and denomination,  which,  under  Art.  27 of  the Act  on the Protection of 

Personal Data of 29 August 1997, require special protection (being particularly sensitive). The 

rights of data subjects are limited by allowing churches and other religious unions to process 

the data, by lack of an obligation to register data collections including any such data, and by 

significant limitation of the controlling and supervisory competences of the Inspector General 

for Personal Data Protection (GIODO).


