
 

 

 
 

Warszawa, 24.08.2022 r. 
  
 

Kiedy mogę złożyć sprzeciw na przetwarzanie moich danych 
osobowych? 

 

Prawo do sprzeciwu jest jednym z praw przyznanych podmiotom danych na gruncie 

przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu na 

przetwarzanie danych osobowych uregulowane jest w art. 21 RODO. Jest to prawo 

ograniczone, możliwe do realizacji w określonych przypadkach. W jaki sposób wygląda 

realizacja prawa do sprzeciwu, o czym powinniśmy pamiętać jako administrator i podmiot 

danych? O tym w dalszej części artykułu.  

Po pierwsze, prawo do sprzeciwu dot. przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:  

a) Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) oraz  

b) Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).  

Tylko w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na jednej z tych dwóch podstaw, 

osobie fizycznej przysługuje prawo do realizacji prawa sprzeciwu. Wyrażenie sprzeciwu nie 

wymaga określonej formy. Nie trzeba wypowiadać lub wpisywać słowa „sprzeciw”. Nie ma 

wymogu, aby sprzeciw był wyrażony w jakiejkolwiek formie. Treść oświadczenia woli 

podmiotu danych powinna wyraźnie wskazywać, że osoba fizyczna nie chce, aby jego dane 

osobowe były dalej przetwarzane.  

Wyrażenie sprzeciwu i automatyczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych nie 

jest jednak do końca tak proste i oczywiste. Zgodnie ze wspomnianym art. 21 RODO, 

wniesienie sprzeciwu powinno być uzasadnione „szczególną sytuacją podmiotu danych”. Jak 

wskazuje się w doktrynie, przez szczególną sytuację osoby należy rozumieć takie sytuacje, 

w których przetwarzanie danych osobowych może powodować w stosunku do podmiotu 

danych negatywne konsekwencje. Przez negatywne konsekwencje możemy rozumieć 

wszelkie sytuacje, które powodują, że sfera prywatności podmiotu danych jest zagrożona. 



 

 

Motyw 69 do preambuły wskazuje, że prawo do sprzeciwu w związku ze szczególną sytuacją 

podmiotu danych powinno przysługiwać również, jeżeli dane osobowe przetwarzane są 

zgodnie z prawem. Administrator może nie zaakceptować sprzeciwu dot. przetwarzania 

danych osobowych, gdy wykaże, że prawnie uzasadnione interesy administratora mają 

nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotów 

danych. 

W tym samym motywie do RODO zwrócono uwagę, że ważne prawnie uzasadnione interesy 

administratora mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i 

wolności. Co to oznacza? Administrator może nie zaakceptować sprzeciwu podmiotu 

danych, gdy wykaże, że interesy administratora przeważają nad interesami i prawami 

podmiotu danych. Administrator powinien to zrobić w taki sposób, aby nie zaakceptowanie 

sprzeciwu było udokumentowane. Administrator musi wykazać i udowodnić, że jego 

interesy przeważają nad interesami osób fizycznych. Bardzo często metodą na wykazanie 

tej zgodności, tj. przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jest 

tzw. test balansu interesu. W ramach takiego testu administrator ocenia celowość, 

niezbędność i legalność przetwarzania danych w określonym celu. W jakich sytuacjach 

interesy administratora będą przeważać nad interesami podmiotu danych? Na przykład, gdy 

pracodawca przetwarza dane z modułu GPS w godzinach służbowych pracownika, który 

korzysta ze służbowego samochodu. Pracodawca ma prawo i jego interesy przewyższają 

interesy podmiotu danych polegające na kontroli użytkowania służbowego pojazdu i 

realizacji zadań służbowych.  

Ust. 2 wspomnianego art. 21 RODO wskazuje na sytuację, w których wyrażenie sprzeciwu 

musi być bezpośrednio egzekwowane. Oznacza to, że administrator nie może już zasłonić 

się swoimi nadrzędnymi interesami, a jedyne co może zrobić, to zaprzestać przetwarzania 

danych osobowych. Chodzi o sytuacje, w których przetwarzane są dane w celach 

marketingowych. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu 

bezpośredniego sprawia, że danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

Administrator nie ma więc w tym przypadku innej możliwości, jak tylko zaprzestania 

przetwarzania do celów marketingowych danych objętych sprzeciwem. 

W ust. 5 art. 21 RODO wskazano również wymóg stworzenia możliwości skorzystania z 

prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących 

specyfikacje techniczne. Co należy przez to rozumieć? Możliwość wyrażenia sprzeciwu za 

pomocą serwisu internetowego, z którego korzysta podmiot danych. Najczęściej taki 



 

 

sprzeciw powinien być wyrażony za pomocą funkcjonalności dostępnej na wspomnianej 

stronie internetowej np. przycisk wyrażający sprzeciw.  

Maciej Łukaszewicz – specjalista ds. ochrony danych osobowych w iSecure Sp. z o.o. 


