Wprowadzenie
Jedynym obowiązującym obecnie aktem prawa unijnego harmonizującym cały sektor ochrony
danych osobowych jest dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L Nr 281 z 1995 r., s. 31 ze zm.). Miała ona ogromny wpływ
na ustawodawstwa krajowe państw członkowskich, nie zapobiegła jednak zróżnicowaniu sposobów realizacji ochrony danych osobowych w całej Unii, ugruntowaniu niepewności prawnej oraz
upowszechnieniu istniejącego w społeczeństwie poglądu, zgodnie z którym z przetwarzaniem danych, w tym w szczególności w ramach działalności prowadzonej w Internecie, wiążą się istotne
ryzyka1. Jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w niewystarczającej regulacji unijnej,
przyznającej państwom członkowskim zbyt duży zakres swobody w kształtowaniu ram prawnych
ochrony danych osobowych.
Odpowiedzią na powyższe był przedłożony 25.1.2012 r. przez KE projekt pakietu ustawodawczego
mającego za zadanie aktualizację i modernizację zasad ochrony danych wynikających ze wspomnianej dyrektywy 95/46/WE. Jednym z elementów wskazanego pakietu było RODO (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych), które zostało przyjęte przez Parlament Europejski 14.4.2016 r. i od 25.5.2018 r. będzie podlegało bezpośredniemu zastosowaniu na obszarze
całej UE. Nie ulega wątpliwości, że od tej właśnie daty ochrona danych osobowych w UE wkroczy
w kolejną fazę rozwoju, a nowe przepisy prawne nałożą na wszystkich przetwarzających dane osobowe ogromną liczbę nowych, nieznanych dotąd obowiązków.
Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest pierwszą tego typu pozycją na rynku. Ma ona przybliżyć zarówno wybrane ogólne problemy unijnej reformy ochrony danych osobowych, jak i konkretne nowe instytucje prawne rewolucjonizujące sektor ochrony danych osobowych. W związku
z tym, aby ułatwić poruszanie się przez Czytelnika po opisanych zagadnieniach, publikacja podzielona została na dwie części.
Pierwsza z nich, obejmująca rozdziały I–VI pod redakcją Macieja Kaweckiego, przygotowana
w większości przez naukowców zajmujących się tematyką ochrony danych czy ochrony prywatności, ma charakter bardziej doktrynalny i zawiera ogólne rozważania dotyczące tak ważnych zagadnień, jak np. cele reformy ochrony danych osobowych oraz uzasadnienie wyboru przez ustawodawcę unijnego rozporządzenia jako instrumentu prawnego reformy. W tej części staramy się
także przybliżyć zasady związane z interpretacją motywów preambuły RODO, stanowiących niejako pierwszy unijny komentarz do nowych ram prawnych ochrony danych.
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Specjalna ankieta Eurobarometru (EB) Nr 359 „Ochrona danych i tożsamość elektroniczna w UE (2011)”,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf (dostęp: 13.2.2017 r.).
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Druga część, obejmująca rozdziały VII–XII pod redakcją Tomasza Osieja, przygotowana przez prawników zajmujących się na co dzień ochroną danych osobowych, oparta została na podjęciu wykładni wybranych najważniejszych w ocenie autorów rozwiązań prawnych wprowadzanych przez
ustawodawcę unijnego do RODO, w tym dotyczących nowych zasad certyfikacji, obowiązków
dokumentacyjnych związanych z ochroną danych osobowych bądź zasad przetwarzania kadrowych danych osobowych.
Autorzy dołożyli największych starań, by rozważania podejmowane w obu częściach publikacji
były praktyczne i stanowiły dla Czytelnika przystępny przewodnik po najtrudniejszych rozwiązaniach prawnych wdrażanych unijną reformą prawa ochrony danych osobowych. Publikacja
przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką unijnych zmian w prawie
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności prawników, informatyków, osób pełniących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji i pełnomocników ochrony, pracowników pionów ochrony, funkcjonariuszy służb ochrony państwa i wreszcie naukowców
podejmujących tę ciekawą problematykę w swojej działalności.
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