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Przejęcie wydawnictwa a ochrona
danych osobowych
CHRYSTIAN POSZWIŃSKI

Streszczenie

Założeniem artykułu jest przedstawienie jak normy prawne zawarte w przepisach o
ochronie danych osobowych przy uwzględnieniu koncepcji podejścia opartego na ryzyku
mogą oddziaływać na strony transakcji fuzji i przejęć. Autor skupił się na odstępstwach od
stosowania przepisów o ochronie danych osobowych uregulowanych przez prawodawcę
unijnego i ustawodawcę polskiego oraz wpływem przepisów prawa prasowego na bieżącą
działalność wydawnictw. Takie podejście pozwoliło na ocenę istotnych kwestii, które mogą
oddziaływać na decyzje i czynności podejmowane przez strony transakcji, a także
wskazanie podstawowych ryzyk z tym związanych. W szczególności analizie poddane
zostały przepisy dotyczące wolności wypowiedzi oraz prawa do usunięcia danych. Na
potrzeby pełnej oceny analizowanych zagadnień autor zwrócił również uwagę na aspekty
transakcyjne związane z działalnością inną niż dziennikarska lub wydawnicza.
Słowa kluczowe: normy prawne, RODO, wydawnictwo, prawo prasowe

Abstract

Takeover of the publishing house vs personal data protection.
The idea behind the article is to present how the legal standards contained in the provisions
on the protection of personal data, taking into account the concept of a risk-based approach,
can affect the parties to mergers and acquisitions. The author focused on the exceptions to
the application of the provisions on the protection of personal data regulated by the EU and
Polish legislators and the impact of the provisions of the press law on the current activities
of publishing houses. This approach allowed for the assessment of important issues that
may affect the decisions and actions taken by the parties to the transaction, as well as the
identification of the basic risks associated with it. In particular, the provisions on freedom
of expression and the right to delete data were analyzed. For the purposes of a full
assessment of the analyzed issues, the author also drew attention to transactional aspects
related to activities other than journalistic or publishing.
Keywords: legal norms, GDPR, publishing house, press law
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WPROWADZENIE
Podejście do ochrony danych osobowych uległo znaczącym przemianom w
związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 z późn. zm.) (dalej "RODO"). Na jednych
przedsiębiorców zostały nałożone liczne obowiązki, dla drugich RODO przewidziało
szereg wyjątków i ograniczeń.
Pomimo, że ograniczenia te nie zostały w pełni wprost wskazane w RODO,
dyspozycja uregulowana chociażby w art. 85 RODO, przewidująca możliwość
ograniczenia

stosowania

RODO

do

określonej

grupy

podmiotów1,

została

wykorzystana przez prawodawcę polskiego na potrzeby aktualizowania przepisów,
które dotychczas regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (dalej "u.o.d.o.1997"). Takie
ograniczenia

przewidziano

w

stosunku

do

podmiotów

zwanych

potocznie

wydawnictwami.
Tematem niniejszego artykułu będzie analiza niektórych wyłączeń na
przykładzie transakcji przejęcia wydawnictwa przez podmiot trzeci. W niniejszej pracy
zostanie wykazany wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na zagadnienia
transakcyjne, w szczególności na potencjalne ryzyko transakcyjne stron.

POJĘCIE WYDAWNICTWA

Pomimo, iż definicja pojęcia wydawnictwa może wydawać się podstawowym
zagadnieniem w pracach naukowych skupiających się na dziedzinie prawa prasowego
i aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności dziennikarskiej i
wydawniczej, przytoczenie jej wydaje się niezbędne do dalszego zdefiniowania
zakresu podmiotów objętych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
1

Szerzej B. Fischer, Przetwarzanie danych osobowych w działalności prasowej, [w:] Internet.
Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, red. K. Czaplicki, G. Szpor, Warszawa
2019, s. 241-251.
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gdyż pojęcie wydawnictwa może być rozumiane dwojako, tzn. używane jako potoczna
forma na określenie wydawcy lub publikacji wydawanych przez danego wydawcę.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1914) (dalej "p.p."), wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka
organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. Krąg podmiotów mogących
prowadzić działalność wydawniczą jest szeroki, jednak na potrzeby niniejszego
artykułu wykorzystany zostanie fakt, że wydawcą może być osoba prawna. Ponadto,
ponieważ przepisy Prawa prasowego regulują prasową działalność wydawniczą i
dziennikarską, wydawnictwo będzie stanowić podmiot prowadzący oba rodzaje
działalności. Z kolei wydawnictwo, jako określenie publikacji wydawanych przez
wydawcę, może nosić np. cechy wydawnictwa ciągłego.
Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, przez pojęcie wydawnictwa
ciągłego rozumie się wydawnictwa o niesprecyzowanym bliżej zakończeniu,
ukazujące się pod wspólnym tytułem, mające części oznaczone numerycznie lub
chronologicznie

(np.

numery,

roczniki,

tomy,

zeszyty)

w

określonych

lub

nieokreślonych odstępach czasu . Warto również wskazać, iż pojęcie wydawnictwa
2

jako publikacji może być rozumiane także w odniesieniu do wydawnictw urzędowych.
Definicja wydawnictwa urzędowego przyjęta na potrzeby Konwencji dotyczącej
międzynarodowej wymiany wydawnictw i Konwencji dotyczącej międzypaństwowej
wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w
Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. (Dz. U. 1971 nr 8 poz. 88) stanowi, że za wydawnictwa
urzędowe i dokumenty rządowe, jeśli są sporządzone na zlecenie i na koszt
jakiegokolwiek państwowego organu rządowego, uważa się: dzienniki urzędowe,
dokumenty, sprawozdania i roczniki parlamentarne oraz inne teksty ustawodawcze,
wydawnictwa i sprawozdania administracyjne organów rządowych państwowych,
centralnych, federalnych lub regionalnych, krajowe bibliografie i informatory, zbiory
przepisów prawnych, orzeczenia sądowe i inne wydawnictwa. Jednakże, pomimo
szerokiego zastosowania pojęcia wydawnictwa, niniejsza praca skupia się na
aspektach ochrony danych osobowych, które znajdą zastosowanie w odniesieniu do
pojęcia wydawnictwa stosowanego na określenie wydawcy.

ZDOLNOŚĆ PRZEDMIOTOWA

2

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 725.
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Zawężenie pojęcia wydawnictwa pozwala na określenie jego zdolności do
bycia przedmiotem transakcji. Zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach
zagranicznych, wydawnictwa mogą być zakładane w różnych formach prawnych. Na
potrzeby niniejszej pracy, zostanie przyjęte założenie, iż wydawnictwa zakładane są w
formie spółek kapitałowych. Spółka kapitałowa posiada pod prawem polskim
zdolność prawną. Ponieważ kapitał zakładowy spółki kapitałowej dzieli się na udziały
lub akcje o równej wartości nominalnej, w połączeniu ze zdolnością prawną, którą
spółka kapitałowa nabywa w momencie zawarcia umowy spółki, można stwierdzić, że
udziały lub akcje spółki kapitałowej mogą stanowić przedmiot umowy kupnasprzedaży. Wydawnictwo, jeśli utworzone w formie spółki kapitałowej, będzie
podlegać tym samym przepisom, co inne spółki kapitałowe. Co za tym idzie,
wydawnictwa, a właściwie ich udziały, akcje lub składniki majątkowe, będą mogły być
przedmiotem transakcji zawieranej pomiędzy dwoma lub większą ilością podmiotów.
Nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego jest konsolidacja z innymi
podmiotami działającymi na tym samym rynku. Transakcje fuzji i przejęć, potocznie
zwane również transakcjami M&A, za przedmiot mogą mieć udziały lub akcje danego
wydawnictwa, jego przedsiębiorstwo lub poszczególne składniki majątkowe.
Ponieważ przedmiotem transakcji mogą być nie tylko udziały lub akcje, przejęcie może
nastąpić w stosunku do całego przedsiębiorstwa lub niektórych jego składników
majątkowych. Składniki majątkowe mogą stanowić odrębny byt prawny lub
kwalifikować się jako zorganizowana część przedsiębiorstwa3. Zorganizowaną część
przedsiębiorstwa można wydzielić w formie czynności podziału lub połączyć jego
działalność z działalnością innego podmiotu na podstawie czynności połączenia (np.
przez przejęcie). Wskazanie na różne możliwości wydaje się być o tyle istotne, gdyż
wiąże się ze stwierdzeniem czy transakcja przejęcia wydawnictwa będzie skutkować
zmianą administratora lub podmiotu przetwarzającego, co jak zostanie wykazane w
dalszej części pracy będzie miało wpływ na ryzyko naruszenia ochrony danych
osobowych. Wprawdzie transakcja na udziałach lub akcjach nie powinna spowodować
zmiany

administratora,

najprawdopodobniej

będą

tak

inne

chciały

podmioty
otrzymać

z

nowej

dostęp

do

grupy

kapitałowej

danych

osobowych

przetwarzanych przez wydawnictwo, wchodząc tym samym w rolę podmiotu
przetwarzającego. Z kolei przejęcie samego przedsiębiorstwa lub poszczególnych
składników majątkowych będzie wiązało się ze zmianą administratora danych. Każda
z przytoczonych sytuacji może odnieść odmienne skutki zarówno na samym procesie
przetwarzania danych, jak i wpływać pozytywnie lub negatywnie na zwiększenie się
3

Pomimo użycia przez autora pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianego
odmiennie przez przepisy prawne i podatkowe), należy podkreślić, że nie posiada ono
osobowości prawnej, a każdy składnik majątkowy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
część będzie posiadał osobny byt prawny.
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ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą. Istotną rolę w procesie oceny
wpływu przejęcia wydawnictwa na przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę
mogą

mieć, wskazane

we

wstępie

niniejszego artykułu, wyłączenia,

które

ustawodawca polski zdecydował się zastosować na podstawie przepisów RODO.
Kolejnym etapem będzie zatem analiza jakie wyłączenia zostały przewidziane
dla wydawnictw w zakresie przetwarzania danych osobowych i jak mogą one
wpłynąć na kształt transakcji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wyłączały
zastosowanie u.o.d.o.1997 do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu p.p.
(tzw. klauzula prasowa4). Takie wyłączenie znajdowało podstawę prawną w art. 9
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i
swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE. L. z 1995 r. Nr 281, s. 31 z późn.
zm.) (dalej "dyrektywa 95/46/WE") i miało mieć zastosowanie w przypadkach gdy było
to konieczne dla pogodzenia prawa do zachowania prywatności z przepisami
dotyczącymi wolności wypowiedzi. Przepisy RODO, podobnie jak dyrektywa
95/46/WE zwracają uwagę na istotną rolę wolności wypowiedzi i informacji,
wywodząc podstawy ideologiczne z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(pełna nazwa: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,
5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2) (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284) (dalej "EKPC").
Prawodawca unijny dał wyraźną legitymację dla prawodawców krajowych do
wprowadzenia odstępstw i wyjątków, w tym od praw osób, których dane dotyczą,
przepisów w zakresie administratora i podmiotów przetwarzających oraz
przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, że pierwotne brzmienie u.o.d.o.1997
nie przewidywało odstępstw lub wyjątków od stosowania jej przepisów w zakresie
działalności dziennikarskiej. Taka zmiana została poczyniona dopiero na gruncie
nowelizacji u.o.d.o.1997 z 2004 roku, a podyktowana była obowiązkiem dostosowania
przepisów krajowych do przepisów unijnych, w związku z wejściem Polski do Unii
Europejskiej.

4

N. Zawadzka, [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. BielakJomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 1078.
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Ustawodawca polski, na mocy nadanej mu legitymacji w art. 85 RODO, dla
działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub
publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu p.p., wyłączył, między innymi,
stosowanie podstawowych zasad wskazanych w art. 5 RODO, a także prawie
wszystkie prawa osób, których dane dotyczą. Na gruncie przepisów prawa polskiego,
takie zawężenie oddziaływania przepisów RODO w zakresie ochrony danych
osobowych na działalność dziennikarską znajduje podstawę w art. 54 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn.
zm.) (dalej "Konstytucja RP")5, który stanowi, że każdemu zapewnia się wolność
wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, przy czym
cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. Należy jednak
podkreślić, że w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 p.p., prasa oznacza publikacje
periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie
rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i
datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy
teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Prasą są
także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki
masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe,
upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej
techniki rozpowszechniania. Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne
osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Taka definicja prowadzi do wniosku,
że zakres przewidzianych wyłączeń jest wbrew pozorom bardzo szeroki, gdyż odnosi
się nie tylko do tzw. prasy pisanej, ale również do innych mediów, tj. radia i telewizji6.
To z kolei rodzi nieuchronny konflikt przejawiający się tym, że egzekwowanie
wymogów ochrony danych osobowych ogranicza w znacznym stopniu możliwość
swobodnego przetwarzania danych, natomiast gromadzenie i rozpowszechnianie
informacji może naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych7. W żadnym
jednak wypadku nie należy wyciągać błędnych wniosków, że ochrona danych i praw
osób, których dane dotyczą nie dotyczy dziennikarzy, pisarzy czy artystów8. Taka
ochrona została odmiennie uregulowana na gruncie przepisów p.p., które ma
zabezpieczać interesy osób, których dane są przetwarzane. Nie ulega jednak
wątpliwości, że podmioty prowadzące działalność dziennikarską mogą nadal stanowić
przedmiot kontroli, a także zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich środków
5

Granice wolności wypowiedzi w Konstytucji RP opisuje szerzej B. Fischer, Wolność wypowiedzi
prasowej a prawo do bycia zapomnianym, [w:] Jawność i jej ograniczenia. Postępowania sądowe, red.
naukowa G. Szpor, red. J. Gołaczyński, tom VIII, Warszawa 2015, s. 103.
6 Szeroka definicja działalności dziennikarskiej została również przytoczona w wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 grudnia 2008 r., sygn. C-73/07.
7 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych.
Komentarz, Warszawa 2018, s. 668.
8 Tamże, str. 719.
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technicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, celem
zapewnienia takiego bezpieczeństwa, którego stopień odpowiada ryzyku naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i
wadze zagrożenia (art. 32 RODO). Wyłączeniom nie podlegają zatem środki ochrony
prawnej, ani odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane osobowe, co
niewątpliwie wiąże się z ryzykiem objęcia podmiotów prowadzących działalność
dziennikarską sankcjami administracyjnymi w przypadku naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych.
Przepisy RODO opierają prawa podmiotów danych oraz obowiązki
administratorów i procesorów na koncepcji podejścia opartego na ryzyku (ang. risk
based approach). Niezależnie od tego, czy ustawodawca polski wyłączył stosowanie
niektórych przepisów RODO do wydawnictw zawężając ochronę danych osobowych
do postanowień zawartych w przepisach p.p., każde wydawnictwo będzie
zobowiązane do stosowania się do tej koncepcji w ramach prowadzonej działalności,
celem zapewnienia możliwie skutecznej ochrony i zmniejszenia ryzyka naruszenia
praw osób, których dane dotyczą. Czym zatem jest ryzyko w rozumieniu RODO?9 Na
wstępie należy stwierdzić, że prawodawca unijny nie nadał jednolitej definicji pojęciu
ryzyka. Słownik języka polskiego, stanowi, że ryzyko to możliwość, że coś się nie uda /
przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny10. Według grupy roboczej ds. ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, powołanej na mocy art.
29 dyrektywy 95/46/WE (dalej "Grupa Robocza art. 29"), ryzyko jest scenariuszem
opisującym zdarzenie i jego konsekwencje, oszacowanym pod względem powagi i
prawdopodobieństwa ryzyka11. Zgodnie z motywem 76 preambuły RODO
prawdopodobieństwo i powagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której
dane dotyczą, należy określić poprzez odniesienie się do charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania danych. Ryzyko należy oszacować na podstawie
obiektywnej oceny, w ramach której stwierdza się, czy z operacjami przetwarzania
danych wiąże się ryzyko lub wysokie ryzyko. Ryzykiem będzie zatem taka niepewna
zmienna, która w przypadku ziszczenia się spowoduje negatywne konsekwencje. W
rozumieniu ochrony danych osobowych, pod pojęciem negatywnych konsekwencji w

9

Szerzej nt. pojęcia ryzyka zob. C. Poszwiński, Risk based approach w ochronie danych osobowych a
ryzyka w transakcjach, "Przegląd Prawa Handlowego" 2019, Nr 4, s.23-28, a także zob. B. Fischer,
Pojęcie analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych [w:] Internet. Analityka danych. Data
Analytics, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019, s. 364-373.
10 Zob. Słownik języka polskiego PWN, wersja elektroniczna, [online:] https://sjp.pwn.pl/ [dostęp:
08.09.2018], hasło: ryzyko.
11 Grupa Robocza art. 29, Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające
ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679,
przyjęte w dniu 4 kwietnia 2017 r., ostatnio zmienione i przyjęte w dniu 4 października 2017 r.,
sygn. 17/PL WP 248 rev. 01, s. 7.
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odniesieniu do podmiotu danych należy rozumieć naruszenie praw osób, których
dane są przetwarzane, z kolei w odniesieniu do administratora lub procesora
konsekwencje przewidziane przez strony umowy w ramach stosunku prawnego
wywołane ziszczeniem się ryzyka transakcyjnego.
Problematyka, która jeszcze na gruncie u.o.d.o.1997 budziła wątpliwości i
pojawia się również w relacji do przepisów RODO dotyczy zakresu kontroli jaką może
sprawować organ nadzorczy względem podmiotów objętych wskazanymi wyżej
wyłączeniami. Zdaniem przedstawicieli piśmiennictwa, zakres kontroli GIODO12 jest
w tym przypadku znacznie szerszy i obejmuje wszelkie kwestie związane z kontrolą
zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych13. Przyjęcie takiego
stanowiska podyktowane jest faktem, że podmioty podlegające opisywanemu
wyłączeniu w większości nie prowadzą jedynie działalności dziennikarskiej. Tytułem
wyjaśnienia warto wskazać, że działalność polegająca na redagowaniu,
przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych wykonywana
jest przez dziennikarzy pozostających w stosunku pracy z redakcją albo zajmujących
się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Ponadto, nierzadko osoby
fizyczne zamawiają prenumeraty czasopism, podając przy tym swoje dane osobowe
niezbędne na potrzeby rejestracji i dostarczenia zamówienia. W obu przypadkach
będziemy mieli do czynienia z administrowaniem i przetwarzaniem danych
osobowych osób fizycznych, które nie podlega wyłączeniu. Takie podejście prowadzi
do konkluzji, że działalność wydawnictw podzielona jest na część podlegającą
wyłączeniom wskazanym w art. 85 RODO oraz taką, która wymaga pełnego
dostosowania się do zasad bezpieczeństwa ochrony danych uregulowanych w
przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności RODO). Warto
jednak wskazać, że w literaturze przedmiotu pojawiał się na gruncie przepisów
u.o.d.o.1997 pogląd, iż kontrola prowadzona przez organ nadzorczy może pociągnąć
za sobą naruszenie tajemnicy (dziennikarskiej)14, zatem przepisy zezwalające na taką
kontrolę powinny być wyłączone od stosowania względem podmiotów prowadzących
działalność dziennikarską. Należy jednak zgodzić się z przeciwnikami takiej teorii,
stwierdzając, że przyjęcie proponowanego stanowiska za właściwe prowadziłoby do
wypaczenia sensu wykładni funkcjonalnej przepisów o kontroli15.
Przedstawione powyżej rozumowanie na temat zakresu stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych przez podmioty prowadzące działalność dziennikarską
należy przełożyć na realia transakcyjne. Tematyka niniejszego artykułu skupia się na
12

Obecnie PUODO, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz LEX, Warszawa
2015, s. 292.
14 M. Sakowska, A. Młynarska-Sobaczewska, "Klauzula prasowa" z ustawy o ochronie danych
osobowych jako gwarancja wolności wypowiedzi, "Państwo i Prawo" 2005, z. 1, s. 74; zob. także B.
Fischer, Przetwarzanie danych…, [w:] dz. cyt., s. 241.
15 Pod. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, dz. cyt., s. 292.
13
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wątku ochrony danych osobowych w relacji do transakcji przejęcia wydawnictwa. Jak
wcześniej wskazano, wydawnictwo rozumiane jest na potrzeby niniejszego artykułu
jako podmiot prowadzący nie tylko działalność wydawniczą, ale również
dziennikarską. Należy zatem wnioskować, że dualizm obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do wydawnictwa. Takie podejście
wymaga przeprowadzenia analizy wpływu różnorodnych obowiązków wydawnictwa
jako podmiotu redagującego, przygotowującego, tworzącego i publikującego materiały
prasowe oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe niezwiązane bezpośrednio z
działalnością dziennikarską, a tym samym chronione na gruncie RODO. Ponieważ
ingerencja w działalność wydawnictwa może nastąpić jedynie ze strony organu
nadzorczego lub podmiotów danych, w dalszej części przedstawiony zostanie wpływ
ograniczenia oddziaływania przepisów RODO na wydawnictwo w relacji do praw
osób, których dane dotyczą. Oparcie w niniejszym artykule zagadnień transakcyjnych
na prawach osób, których dane dotyczą, prowadzi do wskazania właściwie jednego
uprawnienia, którego prawodawca polski nie wyłączył od stosowania, tj. prawa do
usunięcia danych.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Prawo do usunięcia danych ściśle związane jest z funkcją kontrolną, która ma
służyć osobom, których dane dotyczą. Podmiot danych może w każdym momencie
złożyć administratorowi lub procesorowi żądanie usunięcia jego danych jeśli spełnione
zostały przesłanki wymienione w art. 17 RODO. Takie żądanie powinno zostać
zrealizowane przez administratora lub podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki.
Problem związany z realizacją prawa do usunięcia danych, na który zwraca się
uwagę w piśmiennictwie dotyczy w szczególności sytuacji, w których dane osoby
żądającej usunięcia, połączone są z danymi innych osób, a rozdzielenie informacji
podlegającej żądaniu nie jest możliwe względem informacji, której administrator
usunąć nie może (np. z powodu braku odpowiedniej instrukcji ze strony innej osoby),
a która niezbędna jest na potrzeby dalszego przetwarzania. Kolejnym problemem są
możliwości techniczne administratora lub podmiotu przetwarzającego do wykonania
żądania. Wprawdzie RODO jasno nakazuje stosowanie się do tzw. zasady privacy by
design (z ang. zasada prawa do prywatności w fazie projektowania), jednak może
dojść do sytuacji, np. w ramach przetwarzania w chmurze obliczeniowej (ang. cloud
computing), kiedy serwery zlokalizowane są w innych krajach16, a usunięcie danych
16 Szerzej

B. Fischer, Cloud computing – RODO a lokalizacja serwerów poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, computerworld.pl, [online:] https://www.computerworld.pl/news/Cloud-
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osobowych ze wszystkich takich serwerów pochłonie duże nakłady czasowe i
kosztowe administratora17.
Z punktu widzenia działalności dziennikarskiej i publikowanych materiałów,
dla osoby fizycznej istotna będzie również odnoga prawa do usunięcia danych, tj.
prawo do bycia zapomnianym, które pełni z kolei funkcję przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom w procesie komunikowania w Internecie18. Jak wskazuje J.
Sobczak, nie można jednak automatycznie przenieść realizacji prawa do bycia
zapomnianym na grunt działalności dziennikarskiej, gdyż z jednej strony prasa ma
prawo przekazywania wszelkich informacji i idei odnoszących się do tych kwestii
(spraw budzących publiczne zainteresowanie - dopisek autora), z drugiej zaś społeczeństwo ma prawo, aby je otrzymywać19. Należy więc uważać, gdzie leży
granica pomiędzy możliwością skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, a gdzie
korzystanie z takiej wolności nie jest zgodne z art. 10 EKPC. Rozgraniczenie nie wydaje
się łatwe i jednoznaczne, chociaż w judykaturze można spotkać się ze wskazówkami,
które mogą być pomocne do podjęcia decyzji przez podmiot przetwarzający, na ile
dany rodzaj przetwarzania ma usprawiedliwienie w nadrzędnym interesie
publicznym. Zdaniem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka, z najszerszą krytyką
muszą się liczyć politycy, a w najmniejszym stopniu można poddawać krytyce osoby
prywatne20. Konsekwencją uwzględnienia prawa do wypowiedzi w życiu publicznym
jest wspomniany wcześniej art. 85 RODO. Zasadniczym pytaniem, które wymaga
zatem odpowiedzi jest pytanie o znaczenie pojęcia wolności wypowiedzi.

WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI

computing-RODO-a-lokalizacja-serwerow-poza-Europejskim-ObszaremGospodarczym,407576.html, [dostęp: 08.09.2018]; zob. także B. Fischer, Podział odpowiedzialności
za chmurowe przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem kształtowania regulacji umownych –
wybrane zagadnienia, dodatek specjalny "Monitor Prawniczy" 2014, nr 9, s. 12 i n.
17 Szerzej B. Fischer, Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla
ochrony danych osobowych i prywatności, Kraków 2013, s. 129.
18 B. Fischer, Prawo do usunięcia danych, [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie
rodo, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017, s. 201.
19 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25.11.1996 r., 17419/90, Wingrove
przeciwko Wielkiej Brytanii, za J. Sobczak, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 467.
20 B. Fischer, Wolność wypowiedzi…, [w:] dz. cyt., s. 102; por. M. A. Nowicki, Europejski Trybunał
Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. II, Kraków 2002, s. 984–1153; zob. także C. Mik, Swoboda
wypowiedzi w orzeczeniach ETPCz w Strasburgu, Kraków 2002, s. 171; zob. także B. Fischer,
Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej [w:] Jawność i jej
ograniczenia. Zadania i kompetencje, red. naukowa G. Szpor, red. B. Szmulik, tom IX, Warszawa
2015, s. 346.
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Pojęcie wolności wypowiedzi pojawia się w prawodawstwie w art. 11 Karty
praw podstawowych21. Prawo do wolności wypowiedzi zagwarantowane jest każdej
osobie, a obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice
państwowe. Podobny zakres wolności wskazany jest w przytoczonym wcześniej art.
54 Konstytucji RP. Ograniczenie praw osób, których dane dotyczą odnosi się również
do art. 10 EKPC, który stanowi, że prawo do wolności opinii może podlegać takim
wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane
przez ustawę i jakie są niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie
bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa
publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub
przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i
praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych
lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. Powyższe przepisy
stanowią podstawę dla przygotowania katalogu sytuacji, w których wolność
wypowiedzi przeważa nad prawem jednostki do prywatności22. Z punktu widzenia
działalności dziennikarskiej i wydawniczej prowadzonej przez wydawnictwa, pojęcie
wolności wypowiedzi wydaje się mieć szczególne znaczenie, gdyż poniekąd określa
ramy w jakich wydawnictwo może publikować swoje materiały. Wyrażanie poglądów
i opinii nie może chociażby wpływać na prawa autorskie innych osób, a także, co
szczególnie istotne na potrzeby niniejszego artykułu, naruszać praw osób których dane
są przetwarzane ponad to co dozwolone jest w ramach przepisów p.p. oraz, w
odpowiednim zakresie, przepisów RODO. Niemożność jednoznacznego określenia co
mieści się w ramach wolności wypowiedzi, a co przekracza jej zakres i stwarza ryzyko
naruszenia praw osób, których dane dotyczą, skutkuje ryzykiem transakcyjnym dla
stron umowy, przy założeniu, że rewizja prawidłowości przyjętych założeń będzie
dokonana dopiero w ramach kontroli organu nadzorczego.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM) W
KONTEKŚCIE TRANSAKCYJNYM

Jak wcześniej wskazano, wydawnictwa najczęściej prowadzone są w formie
spółki prawa handlowego, w szczególności spółki akcyjnej. Nierzadko w strukturze
własnościowej pojawia się podmiot zagraniczny. Zakładając, że wydawnictwo, jak
każdy inny podmiot gospodarczy prowadzi działalność celem osiągnięcia

21

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (ang. Charter of Fundamental Rights of the
European Union), przyjęta przez Parlament Europejski, Radę (UE) oraz Komisję w dniu 7
grudnia 2000 r., sygn. 2012/C 326/02 (dalej "Karta praw podstawowych").
22 Zob. B. Fischer, Wolność wypowiedzi…, [w:] dz. cyt., s. 102.
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przychodów, transakcja musi być opłacalna dla obu stron. Można zatem stwierdzić, że
transakcja przejęcia wydawnictwa (niezależnie od przyjętej formy prawnej takiego
przejęcia) będzie wiązała się z ryzykiem po stronie zarówno kupującego, jak i
sprzedającego. Dla kupującego istotne będzie zapewnienie ciągłości lub zwiększenie
przychodów, z kolei sprzedający będzie chciał jak najlepiej spieniężyć podmiot będący
przedmiotem transakcji. Dla obu stron, dane osobowe będą zatem stanowiły składnik
majątkowy, który podlega wycenie zależnej od warunków rynkowych. Pytanie jakie
należy sobie postawić to czy prawo do usunięcia danych w relacji do działalności
dziennikarskiej może znacząco wpłynąć na wartość składników majątkowych jakimi
są dane osobowe.
Zwróćmy uwagę, że postanowienia art. 17 ust. 1 lit. b) i c) RODO kreują
potencjalnie największe ryzyko, gdyż umożliwiają podmiotowi danych żądanie
usunięcia danych w związku z wycofaniem zgody na przetwarzanie lub sprzeciwem
w sprawie przetwarzania. Dla wszystkich innych podmiotów, takie przesłanki
stanowiłyby duże ryzyko, które należy wziąć pod uwagę w trakcie tworzenia
dokumentów transakcyjnych. Zauważmy jednak, że dla wydawnictwa, usunięcie
danych osobowych np. z wcześniejszych egzemplarzy czasopisma, nie wpływa na
wartość samego wydawnictwa. Nawet jeśli osoba ma prawo żądać usunięcia jej
danych, ciężko mówić o negatywnym wpływie na wartość przedsiębiorstwa
wydawnictwa. Należy jednak podkreślić, że negatywny skutek nie będzie widoczny
jedynie w relacji do samych danych osobowych. Nie ulega wątpliwości, że podmiot
domagający się usunięcia danych zazwyczaj będzie wiązał swoje uprawnienie z utratą
podstawy do przetwarzania jaką było przetwarzanie w związku z zawarciem umowy,
np. prenumeraty czasopisma. Potencjał nie będzie oceniany w relacji do usuniętych
danych tylko w relacji np. do liczby osób prenumerujących dane czasopismo.
Powyższe znajduje zastosowanie przy założeniu, że nadmierna liczba żądań nie jest
związana z obniżającym się standardem artykułów zamieszczanych w danych
czasopiśmie.
Istotnym może wydawać się również uprawnienie pracowników i osób
współpracujących z wydawnictwem na podstawie umów cywilnoprawnych do
żądania usunięcia ich danych. Podobnie jak wskazywano wcześniej, samo utrata
danych nie powinna mieć znaczącego negatywnego wpływu na wartość
wydawnictwa, będzie jednak wiązała się najczęściej z rozwiązaniem stosunku
łączącego daną osobę z wydawnictwem. Jeśli taka osoba stanowi istotny składnik
majątkowy wydawnictwa, zgłoszenie usunięcia danych powinno być w ramach
procesu badania prawnego ocenione również w kategoriach biznesowych, tzn.
wpływu utraty danej osoby na obniżenie wartości lub przyszłych dochodów
wydawnictwa.
Realne ryzyko związane jest z prawem do bycia zapomnianym, a szerzej z
uprawnieniem podmiotu danych do żądania poinformowania innych podmiotów,
które miały dostęp do upublicznionej informacji o wniesieniu żądania usunięcia
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danych. Patrząc na skalę działalności wydawnictw i przyjmując, że zdecydowana
większość informacji jest udostępniana do publicznej wiadomości, rzeczywista
realizacja obowiązku wskazanego w art. 17 ust. 2 RODO może w praktyce okazać się
niemożliwa. Prawodawca unijny wskazuje na obowiązek podjęcia rozsądnych działań,
nie definiując jednocześnie, zgodnie z koncepcją podejścia opartego na ryzyku,
katalogu czynności, które można uznać za spełniające wymóg "rozsądnego działania".
Ponieważ na tym etapie brak jest orzecznictwa lub wytycznych w tym zakresie, a
określenie czynności, które mogłyby zostać uskutecznione na potrzeby spełnienia
obowiązku "rozsądnego działania" wydaje się być problematyczne, niniejszy artykuł
może stanowić przyczynek do dyskusji na temat zasadności takiego uprawnienia w
stosunku do wydawnictw.

DZIAŁALNOŚĆ INNA NIŻ DZIENNIKARSKA LUB WYDAWNICZA W KONTEKŚCIE
TRANSAKCYJNYM

Zagadnieniem wartym poświęcenia bliższej uwagi jest zastosowanie przepisów
RODO do działalności wydawnictwa innej niż działalność dziennikarska lub
wydawnicza. Jak wcześniej wskazano, wydawnictwa przetwarzają chociażby dane
pracownicze i dane osób prenumerujących czasopisma. Z tego punktu widzenia,
wydawnictwo będzie administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO
niepodlegającym wyłączeniom przewidzianym dla działalności polegającej na
redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych
w rozumieniu p.p. Taka konkluzja prowadzi do kolejnego wniosku, że wydawnictwo,
pomimo iż w zakresie części swojej działalności wyłączone jest spod stosowania
licznych postanowień RODO, będzie musiało dostosować pozostałą część działalności
do obowiązków przewidzianych w RODO.
Powyższe stwierdzenie wydaje się mieć istotne znaczenie z punktu widzenia
niniejszego artykułu. W przypadku tego rodzaju danych osobowych również
zastosowanie znajdą przepisy RODO przyznają podmiotom danych prawo do
usunięcia danych. Jednakże, wpływ wspomnianego uprawnienia na transakcję może
być dużo bardziej negatywny niż ma to miejsce z danymi, których przetwarzanie
podlega wyłączeniom. Jak wcześniej wskazano, usunięcie danych z opublikowanych
materiałów może z jednej strony być niewykonalne z drugiej nie powinno negatywnie
wpływać ani na wartość transakcyjną wydawnictwa, ani na jego potencjał zarobkowy.
Tego samego nie można powiedzieć w stosunku do obowiązku usunięcia danych osób
prenumerujących

czasopisma.

Tego

rodzaju

dane,

w

znacznej

większości,
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przetwarzane są w związku z realizacją umowy. Taka podstawa prawna sugeruje, że
żądanie usunięcia danych może w rzeczywistości być związane z rozwiązaniem
umowy, a to z kolei oznacza zmniejszenie ilości klientów, zmniejszony potencjał
zarobkowy, a w konsekwencji wpływa na wartość transakcyjną wydawnictwa.
Należy podkreślić, że opisane w niniejszym artykule prawo do usunięcia
danych jest tylko jednym z uprawnień przysługujących osobom, których dane dotyczą
i wskazuje tylko na ograniczoną gamę obowiązków administratora (lub procesora)
związanych z przetwarzaniem danych osób fizycznych. Na potrzeby transakcji istotna
jest również analiza wpływu innych uprawnień przyznanych podmiotom danych na
gruncie przepisów RODO, a także poziom zastosowania się wydawnictwa jako
administratora do zasad regulujących proces przetwarzania na gruncie RODO. Nie
ulega jednak wątpliwości, że skoro jedno uprawnienie może nieść za sobą negatywne
skutki dla stron transakcji, inne postanowienia mogą również takie skutki powodować,
co musi zostać wzięte pod uwagę na etapie wyceny wartości wydawnictwa.
Niedostosowanie procesu przetwarzania do wymogów RODO może grozić nie tylko
odpowiedzialnością cywilnoprawną względem podmiotów danych, ale również
odpowiedzialnością administracyjnoprawną w postaci kar pieniężnych sięgających
20.000.000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku
obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

ZAKOŃCZENIE

Wydawnictwo, jako podmiot prowadzący zarobkową działalność gospodarczą
(a właściwie jego udziały/akcje, przedsiębiorstwo lub składniki majątkowe), może
stanowić w gospodarce wolnorynkowej przedmiot transakcji fuzji i przejęć. Z punktu
widzenia samej działalności, przedsiębiorstwo wydawnictwa musi zostać uprzednio
zbadane pod kątem prawnym, a zidentyfikowane ryzyka wzięte pod uwagę przy
wycenie.

Ponieważ

ryzyka

prawne

wpływają

na

wartość

składników

przedsiębiorstwa, jedną z dziedzin, która w dzisiejszych realiach wymaga szczególnej
uwagi jest proces przetwarzania danych osobowych. Z jednej strony, wydawnictwo
podlega licznym wyłączeniom, które znacząco zmniejszają ryzyko transakcyjne
związane z przestrzeganiem przepisów RODO. Z drugiej strony, wydawnictwo
prowadzi również taki rodzaj działalności, który nie podlega wyłączeniom, co
związane jest z wymogiem przestrzegania obowiązków przewidzianych w RODO.
Podwójna rola jaką odgrywa wydawnictwo względem podmiotów danych wymaga
uwzględnienia na etapie negocjacji. Powyższe prowadzi do konkluzji, że przepisy w
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zakresie danych osobowych, zważywszy na szczególny charakter wydawnictwa jako
administratora

danych

będą

odgrywały

istotną

rolę

w

procesie

przejęcia

wydawnictwa, zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W relacji do działalności
dziennikarskiej wpływ przepisów o ochronie danych osobowych nie wydaje się być
znaczący, z kolei w relacji do pozostałej działalności odpowiedzialność wydawnictwa
wyraźnie rośnie, zwiększając również status ryzyka transakcyjnego.
Nie należy jednak zapominać, że niniejszy artykuł odnosił się do transakcji na
podmiotach prowadzących działalność pod prawem polskim. Zgodnie z art. 85 RODO,
każde państwo członkowskie może wprowadzić własne ograniczenia w zakresie
prawa wolności wypowiedzi, stąd prawidłowe przygotowanie transakcji gdzie dane
przetwarzane są transgranicznie23, musi uwzględniać ustawodawstwo innych państw
członkowskich, mniej lub bardziej restrykcyjne względem praw i obowiązków
wynikających z RODO.

23

W związku z transgranicznym przetwarzaniem danych osobowych, zwraca się uwagę na
wątpliwości co do zgodności poziomu ochrony danych z poziomem jaki przewidują przepisy
RODO; szerzej B. Fischer, Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji
przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Warszawa 2010, s. 169.
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