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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO W POLSCE 

Odpowiednia ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce 

rodzi wiele pytań i kontrowersji. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania: kto jest 

administratorem danych osobowych w Kościele katolickim, jakie ma on obowiązki i jaką 

ma odpowiedzialność karną za niewłaściwą ochronę tychże danych. 

Pojęcie administratora danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Kościoła 

katolickiego w Polsce ma swoje źródło w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest podmiot decydujący o celach 

i środkach przetwarzania danych osobowych, a więc w tym przypadku Kościół katolicki, 

przy czym administrator danych osobowych może upoważnić inny podmiot do 

przetwarzania tych danych.  

Opracowanie uwzględnia obowiązki informacyjne, rejestrowe i zabezpieczające dane 

osobowe, którymi winien się kierować administrator danych osobowych. Ponadto, artykuł 

opisuje obowiązki wynikające bezpośrednio z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i 

Instrukcji wydanej przez Konferencję Episkopatu Polski w dn. 23 września 2009 r.  nt. 

Ochrony danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce.  

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE ACTIVITY OF THE ROMAN 

CATHOLIC CHURCH IN POLAND 

Adequate protection of personal data in the activity of the Roman Catholic Church in 

Poland raises many questions and arouses controversy. This article addresses the following 

questions: who is the administrator of personal data in the Catholic Church; what are his 

responsibilities; what is his liability for failing to protect such data. 

The idea of the personal data administrator in the organizational units of the Catholic 

Church in Poland goes back to the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal 

Data. The administrator of personal data is an entity, in this case the Catholic Church, that 

determines the purposes and means of processing personal data; such an administrator may 

also authorize another entity for such processing.  

The paper discusses the requirements as to the disclosure, registration and security of 

personal data, which should be met by the administrator. In addition, the author touches 

upon the relevant obligations arising directly from the 1983 Code of Canon Law and the 



Instruction of 23 September 2009 on the protection of personal data in the activity of the 

Roman Catholic Church in Poland issued by the Polish Episcopal Conference.  

 


