
 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Artykuł  47 

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 

oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.  

Artykuł  51 

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 

informacji dotyczących jego osoby.  

1. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych 

informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie 

prawnym.  

2. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów 

i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.  

3. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.  

4. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.  

  



KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA  
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 
 

 

Artykuł 8  
PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO IRODZINNEGO 
 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 

swojegomieszkania i swojej korespondencji. 

1. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym 

społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 

dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 

zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. 

 

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (2010/C 83/02) 

Artykuł 7  

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego  

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.  

 

Artykuł 8  

Ochrona danych osobowych  

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.  

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby 

zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo 

dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.  

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.  

 

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA 

Artykuł 12  

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego 

korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma 

prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.  


