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MNIEJ OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z 

OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

SSW LEGAL ALERT

W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

(„USDG”). Zgodnie z nowymi przepisami, do danych

przedsiębiorców ujawnionych w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”)

zastosowania nie znajdą przepisy ustawy o ochronie

danych osobowych („UODO”). Skorzystają na tym

administratorzy danych przetwarzający takie dane w

swoich zbiorach danych.

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów, nawet te

dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową

działalność gospodarczą, które ujawnione zostały w

CEIDG, objęte są zakresem zastosowania UODO.

Oznacza to, że w dotychczasowym stanie prawnym w

odniesieniu do wszystkich takich danych konieczne było

spełnienie wszystkich obowiązków określonych w tej

ustawie. Po 19 maja 2016 r. sytuacja ta ulegnie zmianie.

Zgodnie z nowelizacją do jawnych danych i informacji

udostępnianych przez CEIDG od dnia 19 maja 2016 roku

nie znajdą zastosowania przepisy UODO, za wyjątkiem

uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych („GIODO”) i przepisów dot.

zabezpieczenia danych.

W praktyce oznacza to, że ww. zwolnieniem objęte będą

jedynie takie kategorie danych jak np. firma przedsiębiorcy

(w tym imię i nazwisko) REGON, NIP, adres e-mail (jeśli

został zgłoszony i ujawniony w CEIDG), informacje o

istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, adres

wykonywania działalności i doręczeń czy obywatelstwo.

UODO wciąż znajdzie natomiast zastosowanie do tych

kategorii danych, które podlegają wpisowi do CEIDG, ale

których nie ujawnia się publicznie, tj.: numeru PESEL, daty

urodzenia, adresu zamieszkania czy danych

kontaktowych, jeśli przedsiębiorca sprzeciwił się ich

udostępnieniu.

FEWER OBLIGATIONS ON DATA 

PROTECTION OF SOLE TRADERS

On 19th May 2016, the amendment to Poland’s

Freedom of Establishment Act entered into force. In

accordance with the new regulations, the provisions

of Poland’s Data Protection Act (“DPA”) do not apply

to such categories of sole traders’ (i.e. individuals

conducting economic activities under their own name)

data as are revealed in the Central Register and

Information on Economic Activity (“CEIDG”). It seems

that such a solution will be advantageous for data

controllers who process sole traders’ data.

In accordance with the previous statutory provisions, the

DPA also applied to those categories of sole traders’ data

that were revealed in the CEIDG. Consequently, when

processing such data within filing systems, data controllers

were bound to comply with all of the obligations arising

from the DPA. After 19th May 2016, this situation has

changed.

Pursuant to the amendment, the DPA provisions are

inapplicable to sole traders’ data and information which is

revealed in the CEIDG. However, data controllers remain

obliged to observe the DPA’s provisions regarding the

inspection competences of the DPA and the applicable

statutory provisions governing data security.

In practice, this means that the DPA no longer applies to

such categories of data in CEIDG as: the sole tradership’s

name (including the sole trader’s name and surname),

statistical number (REGON), tax identification number

(NIP), e-mail address (if such address was registered and

revealed in CEIDG), information regarding the existence of

property jointly-owned with a spouse, the address from

which business activity is conducted, correspondence

address or citizenship details.

The DPA nevertheless still applies to those categories of

data that are subject to registration in the CEIDG but are

not revealed publicly, i.e.: the sole trader’s national
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Powyższe zmiany stanowią znaczne ułatwienie dla

administratorów danych przetwarzających dane osób

fizycznych prowadzących jednoosobową działalność

gospodarczą (np. w zbiorach klientów). Tak długo bowiem,

jak przetwarzają oni dane osobowe w zakresie już

ujawnionym w CEIDG, nie będą oni w odniesieniu do tych

danych związani obowiązkami wynikającymi z UODO. W

praktyce zatem przetwarzanie takich danych nie będzie

zależne od spełnienia przesłanek legalności ich

przetwarzania, nie będzie też konieczności wypełniania

tzw. obowiązku informacyjnego, a ewentualny transfer

takich danych do odbiorcy położonego w państwie trzecim

nie będzie podlegać reżimowi określonemu w UODO.

Administratorzy danych nie będą musieli też zgłaszać

zbiorów takich danych do GIODO, względnie uwzględniać

ich w rejestrze zbiorów danych prowadzonym przez

administratora bezpieczeństwa informacji.

Korzystając z ułatwień należy jednak zachować

ostrożność, ponieważ często może dojść do sytuacji, w

której jednocześnie w odniesieniu do danego

przedsiębiorcy przetwarzane będą dane podlegające

zwolnieniu z obowiązku zastosowania do nich UODO oraz

takie dane, które zwolnieniu podlegać nie będą. W takim

wypadku wciąż konieczne będzie stosowanie się do

przepisów UODO.

identification number (PESEL), date of birth, residential

address or contact data if the sole trader opposes

revealing such information.

These changes should significantly facilitate the everyday

activities of data controllers who process sole traders’ data

(e.g. sole trader clients). Provided that controllers process

sole traders’ data within the scope that was already

revealed in the CEIDG, they are not bound by obligations

arising from the DPA with respect to such data. In practice,

the processing of such data will not be dependent on the

fulfilment of any statutory conditions, nor will it be subject

to so-called informational duty. Furthermore, the transfer

of data to a recipient located in a third country will not be

subject to the DPA’s statutory provisions. Moreover, data

controllers will not be required to register filing systems

involving such data, nor to include them in data filing

registers maintained by their data protection officers (if

such officers have been appointed).

Although the aforementioned changes should be assessed

positive from the perspective of data controller, the less

burdensome regime should be approached with some

care. It may frequently occur that the same data filing

system contains some data concerning a sole trader which

is exempt from the DPA’s provisions and also other data

which is not exempted. When processing such mixed data,

the DPA’s provisions will continue to apply.
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