
Dane osobowe dotyczą tylko osoby fizycznej (a nie np. firmy, stowarzyszenia, fundacji) czyli 

nie możemy powiedzieć, że „posiadamy dane osobowe Spółki X lub Fundacji Y”. 

  

Dane osobowe dotyczą tylko osób żyjących, dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi – 

takie stanowisko zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (można je znaleźć 

na tej stronie: http://www.giodo.gov.pl/317/id_art/974/j/pl/). 

 

Przykładowe dane osobowe to: 
 imię, nazwisko, adres osoby; 
 PESEL  

(Nr PESEL jest zawsze daną osobową -wynika to z jego definicji: „Numer PESEL jest to 
jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, 
zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną …” 

(Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz. U. z 2015 r. poz. 388); 
 NIP,  
 linie papilarne, DNA, wzór siatkówki; 
 informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta); 
 adres mailowy: a.kwiatkowska@szpitalna.ngo.pl  

(ale nie: kwiatuszek@onet.pl); adres mailowy będzie daną osobową wówczas, gdy 

zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu 

możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby); 
 adres IP komputera danej osoby. 

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również 

przypisane jej ważne numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, 

kulturowych i społecznych.  

Danymi osobowymi nie będą jednak informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy, 

na której dana osoba mieszka. Lecz jeżeli tę informację zestawimy z innymi danymi, np. z jej 

imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli nam tę osobę 

zidentyfikować. 

Jakie to mogą być informacje? 

 komunikat w formie pisemnej np. jakaś notatka pisemna, która pozwoli daną osobę 

zidentyfikować; 
 fotografie, zdjęcia rentgenowskie, DNA; 
 komunikat lub inne treści w formie elektronicznej. 

  

Osobą możliwą do zidentyfikowania  

- jest osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio, mogą temu   

   posłużyć: 

 numery identyfikacyjne (np. NIP, PESEL, nr paszportu); 

 jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, 

fizjologiczne (DNA, wzór siatkówki, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne, 

kulturowe lub społeczne. 

 W niektórych sytuacjach wystarczy jedna informacja abyśmy mogli kogoś zidentyfikować 

(np. jeżeli posiadamy numer PESEL osoby) w innych potrzebujemy kilku cech, informacji, 

które razem pozwolą nam określić tożsamość osoby. 

  

Pamiętajmy też o tym, że informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości 

osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
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