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WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI PROWADZENIA  
BADAŃ NAUKOWYCH W BIOMEDYCYNIE. 

BIOBANKI: WYZWANIE W CZASACH BIG DATA
(Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 8.06.2016 r.)

Przedstawione artykuły są wynikiem rozważań na Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej, która została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie 
dnia 8 czerwca 2016 r. Konferencja ta była pierwszym międzynarodowym spo-
tkaniem naukowców z tak wielu dziedzin. Wzięli w niej udział: prawnicy, gene-
tycy, lekarze różnych specjalizacji, informatycy, dyrektorzy szpitali, policjanci, 
politycy, urzędnicy, biolodzy, bioetycy i biotechnolodzy. Przyczyną jej zorga-
nizowania była tworząca się pierwsza sieć biobanków w Polsce oraz wyzwania 
prawne, jakie przed nią stoją (artykuł dr. Ł. Kozery). Z tego też powodu prelegenci 
omawiali nie tylko kwestie prawa krajowego (artykuł K. Łakomiec), lecz także 
ukazywali uniwersalne wyzwania dla biobanków na przykładzie tych funkcjo-
nujących w Holandii i we Włoszech oraz na poziomie Unii Europejskiej (artykuł 
dr C. George oraz artykuł dr D. Mascalzoni). Na konferencji ukazano nadzieje, 
jakie niesie za sobą rozwój biobanków (artykuł prof. E. Bartnik) oraz zagrożenia 
związane z danymi, które one przetwarzają (artykuł dr. A. Mednisa oraz artykuł 
mgr. inż. B. Marciniaka, mgr. P. Topolskiego, dr. D. Strapagiela).

Od konferencji minęły dwa lata i należy uznać, że były one przełomowe dla 
rozwoju biobankowania w Polsce. Polska stała się członkiem największej orga-
nizacji biobanków na świecie BBMRI (Biobanking and BioMolecular Resources 
Research Infrastructure). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
grant w wysokości 40 mln zł na utworzenie Polskiej Sieci Biobanków i Krajowego 
Ośrodka Wiodącego. Ponadto po przekazaniu przez Rzecznika Praw Obywatel-
skich stanowiska w sprawie konieczności podjęcia prac nad ustawą do biobanko-
wania działania nad nią rozpoczął zespół w Ministerstwie Zdrowia. 

Jak ukazały obrady podczas konferencji, zagadnienie ochrony danych oso-
bowych jest problemem fundamentalnym dla istnienia biobanków. Niewątpliwie 
zatem należy wskazać, że 2018 rok to czas przełomowy dla biobanków w Polsce,  
niezależnie od krajowych prac legislacyjnych zaczyna bowiem obowiązywać 
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ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przed biobankami prze-
twarzającymi dane osobowe dla celów naukowych stoją zatem nowe wyzwania 
w zakresie regulacji ochrony danych, która wprowadza wcześniej nieznane poję-
cia polskiemu prawu, takie jak minimalizacja danych czy pseudoanonimizacja. 
Przygotowując się do nowej sytuacji prawnej w ramach Polskiej Sieci Biobanków 
oraz we współpracy z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, powstaje 
kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez bio-
banki w Polsce. Prace nad kodeksem wymagają szerokich konsultacji w środowi-
sku zarówno prawników, lekarzy, biotechnologów, naukowców, jak i pacjentów. 
Zagadnienie prawnych regulacji prowadzenia badań biomedycznych jest niestety 
przedmiotem zainteresowania wciąż niewielu dogmatyków prawa. Ufam, że 
przekazane artykuły ukażą skalę możliwych problemów prawnych, w których 
rozwiązaniu twórcom polskich biobanków powinni pomóc prawnicy i bioetycy.

dr Dorota Krekora-Zając 
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Ewa Bartnik
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BIOBANKI JAKO PRZYSZŁOŚĆ NAUKI

Ogromna większość naszych cech, a także naszych chorób nie jest uwarunko-
wana w prosty sposób, nie zależy od jednego czy kilku genów, ale od wielu – czę-
sto nie mamy pojęcia ilu – genów i czynników środowiskowych. Dość ciekawym 
przykładem jest wzrost, zależący od około 400 genów, z których każdy ma tylko 
bardzo niewielki wpływ na ostateczny efekt1. Co więcej, wiadomo, że na wzrost 
mają wpływ także takie czynniki jak odżywianie, nawet w czasie życia płodo-
wego. Przy tym wzrost jest stosunkowo prostą do mierzenia cechą, inne cechy 
takie jak inteligencja, schizofrenia czy zdolności artystyczne są o wiele bardziej 
złożone i trudniejsze do określenia w sposób ilościowy.

Ponieważ jednak główne problemy zdrowotne ludzi takie jak udary, zawały, 
cukrzyca, otyłość, nowotwory i wiele innych są niestety bardzo częste, określenie 
nawet skomplikowanych przyczyn tych dolegliwości jest ważne i zajmuje się tym 
wiele zespołów naukowych. Do niedawna podstawowe badania, tzw. genome-
-wide association studies (GWAS), szukały wariantów genów (lub niekoniecznie 
genów, czasem markery znajdują się w obszarach niekodujących naszego DNA), 
które występują częściej u osób dotkniętych daną dolegliwością lub posiadają-
cych daną cechę. Badania te na ogół wnosiły niewiele – znajdowano wiele takich 
asocjacji, ale żadna pojedyncza, a nawet zazwyczaj kombinacja kilku markerów 
nie była dostatecznie dobrą podstawą do określenia, czy ktoś ma większe ryzyko 
niż populacyjne zapadnięcia na daną chorobę. 

Zanim przejdę do drugiej obecnie stosowanej metody, chciałabym wspo-
mnieć o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o coraz bardziej rozpowszechnio-
nych na świecie badaniach określanych jako Direct to Consumer Tests – badania 
bezpośrednio dla klienta (konsumenta, użytkownika). Obiecują one – poza kla-
sycznymi badaniami genetycznymi, które potwierdzają, czy ktoś ma konkretny 
wariant genu powodujący wysokie ryzyko zachorowania na chorobę związaną 

1 A. R. Wood (i in.), Defining the role of common variation in the genomic and biological architec- 
ture of adult human height, „Nature Genetics” 2014, nr 46, s. 1173–1186.
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ze zmianami w tym właśnie genie – najróżniejsze, zupełnie nieuzasadnione 
naukowo analizy mające nam powiedzieć, co jeść by schudnąć, jak ćwiczyć, by 
w pełni wykorzystać swoje predyspozycje genetyczne (notabene nauka ich nie 
poznała dotychczas), czy jaki krem zapewni nam gładką skórę. Jest to w wielu 
przypadkach nowoczesna wersja chodzenia do wróżki, równie skuteczna i często 
dużo bardziej kosztowna.

Wracając do badań predyspozycji do chorób powodowanych przez wiele 
genów/czynników, od paru lat – a w zasadzie od wprowadzenia metody sekwen-
cjonowania DNA – koszt ustalenia sekwencji całego DNA człowieka spada 
nieprawdopodobnie szybko, w okresie, gdy ruszał projekt poznania genomu ludz-
kiego (zakończony na początku XXI wieku), marzono o tym, by jedna cegiełka 
DNA (literka A, T, C lub G) kosztowała jednego dolara – co dawałoby koszt jed-
nokrotnego zsekwencjonowania ludzkiego DNA 3 miliardów dolarów, a na ogół 
sekwencjonuje się przynajmniej kilka razy ze względów technicznych. Obecnie 
koszt ten wynosi około 1000 dolarów za cały DNA jednej osoby i pewnie zanim 
ten artykuł się ukaże, jeszcze spadnie. Ruszyły więc projekty analizy DNA wielu 
ludzi: chorych, zdrowych, 100-latków itd. Jest nadzieja, że może bezpośrednia 
analiza DNA ułatwi zrozumienie predyspozycji do chorób, bo oglądamy tu każdą 
część DNA, a nie tylko kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset wybranych miejsc. Jak 
na razie nie dało to sensacyjnych wyników, nawet w przypadku próby ustalenia, 
czym różni się grupa osób w wieku ponad 110 lat od reszty populacji – pokrótce, 
niczym szczególnym2. Jednak badania są prowadzone nad wieloma chorobami 
i jest nadzieja, że doprowadzą do uzyskania informacji o zaangażowanych 
w powstawanie różnych patologii genach i do lepszego zrozumienia tych złożo-
nych procesów.

Badania te są interesujące i wymagają wielu próbek ludzkiego DNA, by 
miały jakikolwiek sens. Najprostszym źródłem DNA jest krew, ale można izolo-
wać DNA z różnych tkanek. Skąd wziąć takie próbki? Jeśli myśli się o badaniach 
konkretnej choroby, można mieć dostęp powiedzmy do 100 próbek w szpitalu, 
w którym się pracuje, ale te próbki mogą być z różnych okresów, różnej jakości, 
klasyfikowane przez różnych lekarzy. Jeśli potrzebne są tysiące próbek od cho-
rych i zdrowych osób, to ich zgromadzenie jest złożonym przedsięwzięciem. I tu 
właśnie ogromną rolę odgrywają biobanki3 (Baker 2012).

Biobanki są zbiorami próbek materiału – tu będziemy mówić o ludzkim 
– może to być krew, DNA, tkanki. Ich możliwości omówię na przykładzie  
biobanku z Newcastle (www.ncl.ac.uk/biobanks). Jest to ogromna instytucja 

2 H. J. Gierman, K. Fortney, J. C. Roach (i in.), Whole-Genome Sequencing of the World’s  
Oldest People, PLOS One Tenth Anniversary, November 12, 2014, http://journals.plos.org/ploso-
ne/article?id=10.1371/journal.pone.0112430 (dostęp: 3.03.2018 r.).

3 M. Baker, Biorepositories: Building better biobanks, „Nature” 2012, t. 486, s. 141–146.
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przechowująca próbki krwi i różne inne tkanki wraz z danymi o ich dawcach, 
do której można się zgłosić z zapotrzebowaniem na próbki dotyczące konkretnej 
choroby; zgłoszenia są oceniane przez specjalną komisję, próbki z danymi o ich 
dawcach są udostępniane do odpowiednio uzasadnionych badań. Kiedy ten bank 
powstawał, miał nieco prostsze założenia, miano zebrać próbki od grupy kilkuset 
tysięcy osób w wieku średnim, po to, by móc cofać się, powiedzmy, po 10 latach 
do pobranych próbek od osób, które w tzw. międzyczasie zachorowały na raka 
płuca, by zobaczyć, czy jest możliwość przewidzenia takiego stanu wiele lat przed 
wystąpieniem choroby na podstawie czegoś we krwi lub w DNA i ewentualnie 
móc temu zapobiec. Nie ma dobrego tłumaczenia na język polski słowa „drugga-
ble” (dosłownie coś, na co można znaleźć lekarstwo). Naukowcy mają nadzieję, że 
może niektóre z badań chorób wieloczynnikowych czy też szukanie wczesnych 
markerów wystąpienia w przyszłości jakiejś choroby doprowadzą też do wykry-
cia produktów genów, które będzie można zaatakować za pomocą odpowiednich 
leków, aby zapobiec wystąpieniu choroby – czyli, że np. dane białko będące pro-
duktem genu związanego z powstawaniem choroby będzie „druggable”.

Nie ma jeszcze chyba leków, które by wynikły z badań nad biobankami, ale 
należy pamiętać, że wprowadzanie nowych leków jest długotrwałym procesem 
i tylko nieliczne z badanych leków są dopuszczane do obrotu po kosztownych 
i wieloletnich badaniach klinicznych. Jest jednak trochę leków nacelowanych na 
produkty konkretnych genów zarówno w onkologii, jak i przy leczeniu niektó-
rych chorób genetycznych, a także jest nadzieja, że będzie ich coraz więcej. Jako 
przykłady można podać: Gleevec, stosowany do leczenia przewlekłej białaczki 
szpikowej, nacelowany na białko powstające tylko w komórkach tego nowo-
tworu4, i Ivacaftor, jeden z nowych drobnocząsteczkowych leków poprawiających 
działanie defektywnego białka w jednej z najczęstszych chorób genetycznych 
w Europie ‒ mukowiscydozie5.

Możliwość dostępu do olbrzymiej liczby próbek już przyniosła pewne suk-
cesy, na przykład Social Science and Genetics Association Consortium (http://
www.thessgac.org) po przebadaniu DNA od prawie 300 000 osób znalazła 
warianty w ponad 74 genach powiązane z osiągnięciami edukacyjnymi, ogromna 
grupa badaczy z tego konsorcjum (190 osób z 140 instytucji w 17 krajach) prze-
prowadziła zaś największe dotychczas badania wariantów genów związanych 
z depresją, neurotycyzmem i uczuciem zadowolenia z życia. Do prowadzenia 
tego typu badań konieczne są ogromne zbiory dobrze scharakteryzowanych 

4 L. Pray, Gleevec: the breakthrough in cancer treatment, „Nature Education” 2008, nr 1(1), 
https://www.nature.com/scitable/topicpage/gleevec-the-breakthrough-in-cancer-treatment-565 
(dostęp: 3.03.2018 r.).

5 B. S. Quon, S. M. Rowe, New and emerging targeted therapies for cystic fibrosis, „British 
Medical Journal” 2016, nr 30, s. 352 i n. 
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próbek pochodzących od znakomicie określonych pacjentów i przechowywa-
nych w warunkach gwarantujących zarazem dobry dostęp do danych, jak rów-
nież ochronę informacji o pacjentach/dawcach. Biobanki budzą więc olbrzymie 
nadzieje pod względem możliwych w przyszłości badań mogących przybliżyć 
zarówno zrozumienie wielu chorób, jak i znalezienie sposobów ich leczenia.
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BIOBANKS AS A FUTURE OF THE SCIENCE

Summary

The subject of the article is to present the possibilities offered by biobanks to the 
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threats with the increasing use of genetic tests, especially so-called Direct to Consumer 
Tests.
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-Szumieł5,9, Michał Piast4,9, Małgorzata Witoń3,4,9*

BIOBANKOWANIE LUDZKIEGO MATERIAŁU 
BIOLOGICZNEGO DLA CELÓW NAUKOWYCH  

W POLSCE I EUROPIE1

DEFINICJA BIOBANKU

Używając słowa „biobank”, mamy na myśli podmiot prowadzący głównie 
badania naukowe, w którym zarówno osoby zdrowe, jak i pacjenci cierpiący na 
określone jednostki chorobowe mogą zdeponować swój materiał biologiczny 
celem wykorzystania go do prac badawczych2. Taki materiał biologiczny to 
w dużej mierze krew i produkty krwiopochodne, ale również tkanki pobrane 
wcześniej do badań histopatologicznych czy różnego typu komórki wyizolowane 
z tkanek ludzkich. Istnieją też placówki przechowujące rzadki typ materiału biolo-
gicznego, jak np. płyn mózgowo-rdzeniowy, szczepy bakteryjne wyizolowane od 
pacjentów cierpiących na szczególną jednostkę chorobową czy też włókna mię-
śniowe3. Wykorzystanie materiału biologicznego powinno odbywać się po uzy-
skaniu zgody pacjenta oraz w granicach przewidzianych regulacjami prawnymi, 

* 1 Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Wrocławskie Centrum Badań 
EIT+ Sp. z o.o.; 2 Uniwersytet Łódzki; 3 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu; 4 Biobank Świętokrzyski, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 
k/Kielc; 5 Warszawski Uniwersytet Medyczny; 6 Gdański Uniwersytet Medyczny; 7 Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie; 8 BBMRI-ERIC, Graz, Austria; 9 Konsorcjum BBMRI.pl

1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. ,,Utworzenie sieci biobanków ludzkiego matreiału 
biologicznego w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomoleku-
larnych BBMRI-ERIC” realizowanego na postawie decyzji nr DIR/WK/2017/01.

2 R. Hewitt, P. Watson., Defining biobank, „Biopreservation and Biobanking” 2013, t. 11,  
nr 5, s. 309–315.

3 M. Witoń, D. Strapagiel, J. Gleńska-Olender (i in.), Organisation of BBMRI.pl – the Polish 
biobanking network, „Biopreservation and Biobanking” 2017, t. 15, nr 3, s. 264.
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etycznymi i technicznymi związanymi z tą dziedziną4. Wszystkie etapy procesu 
biobankowania, począwszy od pobrania próbek biologicznych, ich oznakowa-
nia, transportu, poprzez frakcjonowanie, przechowywanie oraz wykorzystanie 
w badaniach naukowych, są monitorowane i wykonywane zgodnie z zasadami 
opisanymi w procedurach operacyjnych. Minimalizuje to prawdopodobieństwo 
dodatkowych błędów występujących w procesach badawczych. Jak oszacowano, 
około 30% wszystkich błędów laboratoryjnych związanych jest z niewłaściwym 
przygotowaniem materiału do badań5. W placówkach biobankujących kluczowe 
jest przestrzeganie zasad etycznych regulujących postępowanie z ludzkim mate-
riałem biologicznym i danymi. Materiał gromadzony w biobankach powinien 
podlegać systematycznej kontroli wszystkich wymienionych powyżej etapów. 
Programy kontroli tychże placówek organizowane są na szczeblu zarówno krajo-
wym, jak i międzynarodowym.

ROZWÓJ BIOBANKOWANIA W EUROPIE I POLSCE

Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów naukowych 
jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na rozwój 
nauk biomedycznych6. Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia i kraje 
anglosaskie od wielu lat kładą nacisk na rozwój biobanków, które na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci stały się elementem rutynowej opieki zdrowotnej7. Dzia-
łania w tych krajach obejmowały nie tylko tworzenie infrastruktur badawczych, 
lecz także opracowanie regulacji prawnych na podstawie przepisów dotyczących 
postępowania z ludzkim materiałem biologicznym i danymi w badaniach nauko-
wych8. Rzeczpospolita Polska, z populacją ponad 38 milionów mieszkańców, 
posiada zaledwie trzy biobanki populacyjne (Biobank WCB EIT+, Biobank Uni-
wersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku9), gromadzące 

4 J. Pawlikowski, J. Sak, K. Marczewski, Problemy etyczne i prawne związane z działalno-
ścią biobanków, „Diametros” 2009, nr 19, s. 106–118.

5 R. Sławeta, J. Hartman, A. Adamski (i in.), Rzetelność w badaniach naukowych oraz posza-
nowanie własności intelektualnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012.

6 A. Park, 10 ideas changing the world right now: Biobanks, „Time Magazine”, 12.03.2009.
7 J. Sak, J. Pawlikowski, M. Goniewicz (i in.), Population biobanking in selected European 

countries and proposed model for a Polish national DNA bank, „Journal of Applied Genetics” 
2012, t. 53, nr 2, s. 159–165.

8 J. Pawlikowski, Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań na-
ukowych – aspekty organizacyjne, etyczne, prawne i społeczne, Lublin 2013, s. 16.

9 D. Strapagiel, M. Sobalska-Kwapis, M. Słomka (i in.), Biobank Lodz – DNA Based Bio-
bank at the University of Lodz, Poland, „Open Journal of Bioresources” 2016, t. 3(1), http://doi.
org/10.5334/ojb.22 (dostęp: 3.03.2018 r.).
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materiał biologiczny lokalnie, oraz prawdopodobnie kilkadziesiąt biobanków 
specjalistycznych, gromadzących materiał biologiczny i powiązane z nim dane 
od pacjentów chorych. Działają one jednak niezależnie od siebie i odczuwalny 
jest brak krajowej sieci biobanków oraz zharmonizowanych standardów postę-
powania w pracy z ludzkim materiałem biologicznym. Utrudnia to współpracę 
międzynarodową, zważywszy na fakt, że w Unii Europejskiej od 2013 roku 
działa organizacja zrzeszająca krajowe sieci biobanków BBMRI-ERIC (Bioban-
king and Biomolecular Resources Research Infrastructure-European Research 
Infrastructure Consortium), jedna z największych europejskich infrastruktur 
badawczych dedykowanych rozwojowi biomedycyny. Infrastruktura ta umoż-
liwia prowadzenie badań biomedycznych w ramach konsorcjów międzynaro-
dowych tworzonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, np. 
z sektora farmaceutycznego10.  

POCZĄTKI POLSKIEJ SIECI BIOBANKÓW 

W lutym 2013 roku konsorcjum europejskich biobanków otrzymało dofinan-
sowanie w ramach siódmego programu ramowego na realizację projektu zaty-
tułowanego: BBMRI Large Prospective Cohorts. Jednym z zadań projektu było 
zidentyfikowanie zbiorów materiału biologicznego służącego do badań kohor-
towych, jak rówinież mapowanie aktywności biobankowych na terenie Europy 
Wschodniej. W wyniku realizacji tego projektu do września 2013 roku zmapo-
wano jedynie 11 ośrodków biobankujących z terenu Polski. 

Kolejny etap budowania sieci biobanków polskich miał miejsce w czerwcu 
2014 roku. Wtedy to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało 
konferencję „Biobanks In Poland and Europe – technical, legal and ethical  
aspects”. Uczestnictwo w konferencji zgłosiło już 37 placówek z całego 
kraju. Wiele z tych jednostek powstało w wyniku otrzymania przez polskich  
naukowców dofinansowania w ramach funduszy europejskich. Wskazanie właś- 
ciwej ścieżki rozwoju na początku funkcjonowania tych jednostek pozwoliłoby 
ukształtować placówki biobankujące według standardów europejskich. Mając 
na uwadze intensywny rozwój podobnych infrastruktur w Europie Zachodniej, 
podjęto decyzję o utworzeniu konsorcjum biobanków polskich, którego zada-
niem było stworzenie studium wykonalności projektu utworzenia Polskiej Sieci 
Biobanków oraz zmapowanie finansowania pozwalającego na realizację tychże 

10 G. van Ommen, O. Törnwall, C. Bréchot (i in.), BBMRI-ERIC as a resource for pharma-
ceutical and life science industries: the development of biobank-based Expert Centres, „European 
Journal of Human Genetics” 2015, t. 23, nr 7, s. 893–900.
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planów (konsorcjum BBMRI.pl składa się z siedmiu biobanków z terenu Polski). 
Ośrodki konsorcjantów skupiają specjalistów od lat zajmujących się biobankowa-
niem ludzkiego materiału biologicznego oraz prowadzeniem badań naukowych. 

Członkami konsorcjum są osoby posiadające doświadczenie w każdym 
z aspektów nauki (począwszy od pozyskiwania środków na finansowanie, 
poprzez ich rozliczanie, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie ich wyni-
ków przy zachowaniu zasad etycznych, przepisów prawnych oraz standardów 
jakościowych). W 2014 roku złożono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oficjalne studium wykonalności wspomnianego projektu. Krajowa sieć ma 
przygotować polskie biobanki do pracy w ramach europejskiej sieci biobanków 
BBMRI-ERIC. Publikacja katalogów próbek na poziomie europejskiej struktury, 
lepsza organizacja polskich placówek biobankujących na poziomie jakościowym 
oraz informatycznym ma służyć nawiązywaniu współpracy wieloośrodkowej 
między zespołami naukowymi i klinicznymi z terenu całej Europy. 

SCHEMAT UTWORZENIA POLSKIEJ SIECI BIOBANKÓW 
W OPARCIU O DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO PARTNERA  

BBMRI-ERIC

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem 
Polski do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC w charakte-
rze pełnoprawnego członka. Według mapy drogowej ESFRI (European Strategy 
Forum on Research Infrastructures) organizacja ta została powołana, aby zagwa-
rantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom aka-
demickim i przemysłowym11; jest jedną z największych organizacji typu ERIC 
w całej Europie12. Wstąpienie do organizacji nakłada na Polskę wiele przywile-
jów, ale też i obowiązków. Członkowie BBMRI-ERIC:

a) zapewniają dostęp, w ramach obowiązujących norm prawnych i etycz-
nych, do zasobów biobanków partnerskich BBMRI-ERIC, zasobów próbek biolo-
gicznych i/lub danych powiązanych z nimi, jak określono w Karcie Partnerskiej 
zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków BBMRI-ERIC;

b) ustanawiają Krajowy Ośrodek Wiodący oraz wyznaczają Krajowego Koor-
dynatora do spraw biobankowania;

11 ESFRI Roadmap for Research Infrastructures, Update 2008, https://ec.europa.eu/research/
infrastructures/pdf/esfri/esfri_roadmap/roadmap_2008/esfri_roadmap_update_2008.pdf (do-
stęp: 3.03.2018 r.).

12 J. Reichel, A. S. Lind, M. G. Hansson (i in.), ERIC: a new governance tool for biobanking, 
„European Journal of Human Genetics” 2014, t. 22, nr 9, s. 1055–1057.
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c) zobowiązani są do koordynacji biobanków partnerskich poprzez Krajowy 
Ośrodek Wiodący i Krajowego Koordynatora, ułatwiając tym samym dostęp do 
zasobów biobanków i danych towarzyszących;

d) w stosownych przypadkach dokonują inwestycji w infrastrukturę w celu 
wsparcia BBMRI-ERIC;

e) przyczyniają się do rozwoju biobanków;
f) wspierają podstawowy cel BBMRI-ERIC i wdrażają program prac BBMRI-

-ERIC.
Opracowano plan wdrożenia rozwiązań technicznych oraz prawno-etycznych 

zbliżających polskie biobanki do poziomu zaawansowania, jaki jest obecny na 
terenie krajów członkowskich BBMRI-ERIC. Projekt przystosowania polskiej 
infrastruktury ma trwać 5 lat oraz jest podzielony na sześć głównych zadań.

Zadanie 1.  Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów  
zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich

Pierwszym i kluczowym krokiem w realizacji zadania jest pozyskanie infor-
macji o polskich instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bankowaniem i/lub 
gromadzeniem ludzkiego materiału biologicznego oraz nawiązanie współpracy 
z tymi podmiotami na rzecz utworzenia sieci biobanków polskich. Informacje 
o tych jednostkach są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł, kontaktów mię-
dzy naukowcami oraz z materiałów zgromadzonych na wstępnym etapie przygo-
towań do stworzenia Krajowego Ośrodka Wiodącego (np. ankiety składane przez 
uczestników konferencji naukowych związanych z tematyką przechowywania 
materiału biologicznego w Polsce). Materiał będący w obszarze zainteresowań 
BBMRI-ERIC uwzględnia każdy rodzaj próbek biologicznych, którego analiza 
może mieć wpływ na rozwój nauk biomedycznych8. W związku z tym materiał 
ten mogą stanowić ludzkie komórki i tkanki, krew oraz inne płyny ustrojowe, 
przetworzone fragmenty tkanek ludzkich, próbki kwasów nukleinowych i białek, 
próbki patogenów ludzkich, a także inne rodzaje próbek. Na podstawie zgroma-
dzonych informacji tworzona jest baza danych obejmująca różnorodne instytucje 
zajmujące się bankowaniem i przechowywaniem materiałów biologicznych oraz 
informacji z nimi związanych. W bazie tej znajdują się uniwersytety medyczne, 
wydziały nauk biologicznych, jednostki kliniczne, jednostki Polskiej Akade-
mii Nauk, instytuty badawcze, wyodrębnione biobanki, firmy farmaceutyczne 
oraz publiczne i prywatne banki tkanek i komórek. Kryteria dołączenia do bazy 
danych będą szerokie, tak aby możliwie duża liczba potencjalnych biobanków 
została rozpoznana i uwzględniona w kolejnych etapach projektu. Ponadto pozy-
skiwane są informacje o jednostkach prowadzących analizę materiału biologicz-
nego i przechowujących dane uzyskane w trakcie analizy. Szczególny nacisk 
położony jest na jednostki zajmujące się technologiami wielkoskalowej analizy 
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biologicznej (ang. -omics) obejmującej takie dziedziny, jak: genomika, transkryp-
tomika, proteomika i metabolomika. Parametry bazy danych zawierają między 
innymi: nazwę instytucji i jednostki organizacyjnej, adres jednostki, nazwisko 
kierownika, dane kontaktowe, krótki opis zakresu prowadzonych badań lub ofe-
rowanych usług i produktów oraz kategorię jednostki – repozytorium materiału 
lub repozytorium danych. Przedmiotem zainteresowania jest także rodzaj gro-
madzonych przez jednostkę danych charakteryzujących zarówno materiał, jak 
i dawcę. Baza jest otwarta dla jednostek zainteresowanych współpracą w ramach 
sieci biobanków polskich. Jednocześnie takie jednostki będą uprawnione do 
korzystania z wyników opracowanych w ramach realizacji projektu.

Zadanie 2. Wprowadzenie spójnych rozwiązań w zakresie IT

Współpraca międzynarodowa między biobankami polskimi i europejskimi 
opiera się głównie na sprawnej analizie danych biomedycznych połączonych 
z próbkami ludzkiego materiału biologicznego. Jednolity system informatyczny 
obsługujący podstawowe funkcje biobanków jest zatem kluczowym krokiem 
służącym efektywnej współpracy pomiędzy obecnymi i przyszłymi członkami 
polskiej sieci biobanków stowarzyszonych w BBMRI.PL. Projektowane do 
realizacji rozwiązania umożliwią zarówno prowadzenie efektywnej współpracy 
zarówno na poziomie logistycznym – inicjowanie wspólnych przedsięwzięć 
celem wykonywania masowych badań populacyjnych, jak i znacznie przyczy-
nią się do propagowania wzorców prowadzenia wspólnych badań na polu nauko-
wym, z zachowaniem najwyższych standardów. Jednorodna wersja kształtu bazy 
danych systemu BIMS (Biobank Information Management System) zapewni wy- 
soki poziom komunikatywności i zgodności przechowywanych danych w odnie-
sieniu zarówno do pojedynczej próbki materiału biologicznego, jak i komplekso-
wej informacji (np. medycznej) towarzyszącej dawcy. System zapewni właściwe 
zarządzanie realizacją dużych projektów, takich jak pozyskiwanie zbiorów o cha-
rakterze prospektywnym, celowane kolekcje pacjentów z rzadkimi chorobami 
genetycznymi, a także badania populacyjne zarówno na poziomie ogólnym, 
organizacyjnym, jak i na poziomie szczegółowym (nadzór nad pozyskanymi 
próbkami materiału biologicznego czy właściwe przechowywanie dołączonej do 
nich informacji o dawcach). Modułowa struktura systemu IT pozwoli dopaso-
wać istniejące rozwiązania technologiczne w różnych placówkach o charakterze  
biobanków do wymogów, jakimi powinny kierować się osoby zarządzające 
przechowywaniem kolekcji cennego materiału biologicznego. Zaprojektowane 
zostaną uniwersalne rozwiązania pozwalające skutecznie monitorować warunki 
środowiskowe panujące zarówno w miejscach przechowywania materiału biolo-
gicznego, jak i w laboratoriach, w których materiał ten poddawany jest obróbce. 
Rozbudowany system monitorowania ułatwi szybkie reagowanie osób zaanga-
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żowanych w prace biobanku celem właściwego zabezpieczenia zbiorów w sytu-
acjach kryzysowych (brak prądu, awaria urządzeń chłodniczych, inne). 

W skład systemu będą wchodziły rozwiązania zapewniające:
 − system zarządzania informacją o dawcy – system przechowujący w bez-

pieczny, zakodowany lub zanonimizowany sposób informację o dawcy, np. 
fenotyp, dane socjoekonomiczne itp.;

 − system zarządzania laboratorium – za pomocą tej aplikacji organizowana 
będzie praca całej części laboratoryjnej biobanku, np. sortowanie próbek, 
pobór materiału od dawców itp.;

 − system monitoringu – na serwerze aplikacji zbierane będę informacje o stanie 
urządzeń oraz atmosfery w laboratorium, w przypadku przekroczenia krytycz-
nych lub progowych wartości zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika 
system zdefiniowaną drogą komunikacji (mail, SMS itp.) wyśle odpowiednie 
powiadomienie;

 − system wykonywania kopii bezpieczeństwa – wytworzenie aplikacji umoż-
liwiającej automatyczne, bezobsługowe tworzenie kopii bezpieczeństwa 
poszczególnych biobanków. Jest to konieczne w celu zachowania właściwego 
poziomu zabezpieczeń na wypadek zdarzeń losowych prowadzących do zna-
czących uszkodzeń infrastruktury informatycznej;

 − MIReK – Moduł Integracji z Rejestrami Krajowymi. Aby zwiększyć uży-
teczność gromadzonych danych, proponujemy dołączenie do nich również 
innych danych klinicznych dotyczących historii choroby ( follow-up) pacjen-
tów poszczególnych biobanków. Największa i najbardziej pełna baza danych 
pacjentów jest w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który 
rejestruje wszystkie procedury medyczne. W związku z tym proponujemy 
zbudowanie interfejsów i funkcjonalności pozwalających na pobieranie takich 
informacji z systemu NFZ. Aktualne możliwości infrastrukturalne Biobanku 
GUMed oraz dalsza jego rozbudowa pozwoli na integrację systemu MIReK 
z systemem NFZ, tak aby służył wszystkim innym biobankom w Polsce. W tym 
celu system zostanie rozbudowany o funkcjonalności pozwalające na przesy-
łanie danych o pacjentach i wynikach ich badań z poszczególnych biobanków 
do CRDPB (Centralny Rejestr Danych Probantów Biobanków), a następnie, po 
uzupełnieniu ich informacjami pobranymi z Krajowych Rejestrów, np. NFZ, 
nastąpi zwrotne przekazanie do poszczególnych biobanków;

 − Platforma Cyfryzacji Danych Obrazowych umożliwi archiwizację wielko-
formatowych danych obrazowych wysokiej rozdzielczości w formie cyfrowej. 
System umożliwi również analizę jakościową i ilościową obrazów w połącze-
niu z innymi danymi klinicznymi dotyczącymi historii choroby pacjentów 
poszczególnych biobanków, które będą dostępne poprzez MIReK.
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Zadanie 3.  Wyznaczenie standardów biobankowania materiału  
biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych 
rozwiązań

Jakość materiału badawczego jest czynnikiem mającym wpływ na wyniki 
badań naukowych, niejednokrotnie odpowiadającym za brak sukcesu i powta-
rzalności w realizowanych projektach zarówno o charakterze laboratoryjnego 
eksperymentu naukowego, jak i badań socjopsychologicznych4. Każdy z etapów, 
począwszy od samego pobrania próbki biologicznej, jej oznakowania, poprzez 
transport, wszelkie czynności laboratoryjno-analityczne, na długotrwałym prze-
chowywaniu skończywszy, powinien odbywać się na podstawie określonych pro-
cedur operacyjnych. Procedury powinny obowiązywać każde repozytorium czy 
biobank ludzkiego materiału biologicznego. Aspekty te są obecnie realizowane 
tylko przez część jednostek biobankujących w kraju ze względu na brak wiedzy 
oraz określonych standardów pracy z ludzkim materiałem biologicznym. Wszel-
kie kroki związane z procedurami jakościowymi, realizowane w ramach projektu 
Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl, mają umożliwić polskim biobankom osią-
gnięcie poziomu europejskiego w zakresie pracy w oparciu o standardy jakości, 
a tym samym uczynić je atrakcyjnymi partnerami do współpracy w europejskich 
konsorcjach badawczych. Realizacja zadania rozpocznie się od weryfikacji doku-
mentacji systemu zarządzania i zapewnienia jakości (SZiZJ; regulaminy, proce-
dury, instrukcje, druki, etykiety itp.) obowiązujących w biobankach. Analiza 
dokumentacji oraz audyt stanu bieżącego obejmie w pierwszej kolejności jed-
nostki konsorcjantów BBMRI.PL. Zakres audytu będzie dotyczył m.in. procesów: 
administracyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, systemo-
wych, bezpieczeństwa. Wynikiem pierwszych audytów będą raporty z kontroli 
stanowiące dane wyjściowe do tworzenia pierwszej wersji standardów dla bio-
banków. Po przygotowaniu standardów dla polskiego sektora biobanków zespół 
realizujący zadanie 3 przystąpi do szkolenia pracowników biobanków z zakresu 
opracowanych standardów. Ewaluację szkoleń będą stanowiły dobrze rozwiązane 
ćwiczenia. Każdy z uczestników będzie miał indywidualnie przyznawane zada-
nia do rozwiązania na przykładzie swojego ośrodka (zaplanowane są ćwiczenia 
z zarządzania projektem, analizą ryzyka, audytu i zapisów z audytu, zdarzeń 
i reakcji niepożądanych). Kolejnym krokiem będzie przygotowanie wytycz-
nych dla audytorów, tzw. skryptów, oraz przeprowadzenie w oparciu o nie dru-
giego audytu. Zapisy po kontroli zostaną przedstawione w postaci raportu wraz 
z instrukcją dla każdego biobanku, tj. z wykazem niezgodności i sugerowanym 
planem naprawczym. Wyniki audytu posłużą do kolejnej ewaluacji standardów 
oraz opracowanych skryptów dla audytorów. Skrypt będzie odzwierciedleniem 
standardów, ale na wyższym stopniu szczegółowości. Każda z kontrolowanych 
jednostek otrzyma określony czas na wdrożenie zaleceń zawartych w raporcie. 
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Stopień wdrożenia zaleceń oraz dostosowania pracy jednostek biobankujących 
do wyznaczonych standardów zostaną ocenione podczas audytu końcowego,  
tzw. akredytacyjnego.

Zadanie 4.   Utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego  
w Zakresie Biobankowania

Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW) zwany też „Narodowym Węzłem Koor-
dynującym” oznacza podmiot, niekoniecznie o charakterze prawnym, wyzna-
czony przez państwo członkowskie BBMRI, który koordynuje krajowe banki 
ludzkiego materiału biologicznego oraz łączy działania na szczeblu krajowym 
z działaniami ogólnoeuropejskimi BBMRI-ERIC13,14. Krajowy Ośrodek Wio-
dący pełni nadzór nad całkowitą działalnością polskiej sieci BBMRI.PL, w skład 
której wchodzą polskie biobanki i biorepozytoria ludzkiego materiału biologicz-
nego spełniające określone kryteria wejścia do ww. sieci. Z założenia ośrodek 
ten powinien być wiodącą placówką biobankującą ludzki materiał biologiczny 
według międzynarodowych standardów prawnych, technicznych oraz etycznych. 
Placówka ta powinna zatrudniać personel doświadczony w zakresie biobanko-
wania oraz prowadzić regularne szkolenia z zakresu norm prawnych i etycznych 
oraz aspektów technicznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego 
dla osób zamierzających rozpocząć albo już prowadzących biobanki i biorepozy-
toria ludzkiego materiału biologicznego. 

Jednym z głównych zadań KOW będzie działalność edukacyjna, szczególnie 
w środowisku naukowców, którzy rozpoczynają tworzenie placówek biobankują-
cych. W ramach działalności sieci BBMRI.PL, KOW wraz z innymi partnerami 
konsorcjum planuje organizację konferencji dotyczących sytuacji biobanków 
w Polsce. Konferencje te będą się odbywały raz do roku (w październiku 2017 
roku odbyła się we Wrocławiu). Celem tych spotkań jest zebranie możliwie jak 
największej liczby osób prowadzących placówki biobankujące na terenie kraju 
i przedstawienie aktualnych problemów oraz zagadnień natury technicznej, 
prawnej oraz etycznej. Krajowy Ośrodek Wiodący jako jednostka referencyjna 
prowadzi typową aktywność biobankującą na terenie regionu i/lub całego kraju. 
Dostęp do materiału biologicznego umożliwia prowadzenie badań naukowych, 
szkoleń z zakresu biobankowania i testowanie oraz wdrażanie nowych procedur 
technicznych opracowanych na poziomie organizacji europejskiej BBMRI-ERIC. 

13 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Kon-
sorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-
-ERIC) jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (2013/701/UE), http://
www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/2016/07/BBMRI-ERIC_Statutes_Rev2_PL.pdf (dostęp: 
3.03.2018 r.).

14 Zob. http://www.bbmri-eric.eu/BBMRI-ERIC.
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Konieczne zatem jest zagwarantowanie utrzymania takiej jednostki na okres 
trwania konsorcjum, gdyż stanowi ona jedną z kluczowych baz dla działalności 
technicznej.

Zadanie 5.   Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli jakości  
wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków

Jednolity system kontroli jakości jest kluczowym krokiem dla kontroli 
wszystkich etapów funkcjonowania biobanków. Poszczególne działania wyko-
nywane w ramach tego zadania będą ściśle powiązane z danymi wyjściowymi 
uzyskanymi w ramach realizacji zadania nr 2 oraz nr 3. Wdrożenie tego sys-
temu pozwoli na uzyskanie pewności, że próbki i ich dane są wysokiej jakości 
i mogą być wykorzystywane w projektach badawczych. System kontroli jako-
ści umożliwi skuteczną współpracę między obecnymi i przyszłymi członkami 
europejskiej oraz polskiej sieci biobanków zrzeszonych w ramach BBMRI-ERIC. 
Walidacja wypracowanych w ramach zadania nr 3 rozwiązań będzie oparta na 
zgromadzonym w ramach projektu materiale biologicznym charakterystycznym 
dla każdego ośrodka (500–1000 próbek z każdego regionu). Aby to uzyskać, 
jakość próbki oraz dane jej towarzyszące muszą być jednoznacznie określone 
i przestrzegane. System IT tworzony w ramach realizacji zadania nr 2 pozwoli 
na standaryzację zapisów z kontroli jakości, procesu przetwarzania oraz zapewni 
spójne raportowanie, przedstawianie uzyskanych wyników. Ponadto dzięki 
niemu będzie można w łatwy i prosty sposób dokonać filtracji danych. Wypraco-
wane standardowe procedury operacyjne będą oceniane począwszy od pobrania 
próbek, poprzez ich oznakowanie, transport, przetworzenie do przechowywania 
i wydawania, włączając technologiczne i techniczne zapisy z kontroli jakości 
dotyczące m.in. zastosowanej metody, temperatury (transportu, przetwarzania), 
przechowywania, użytego sprzętu (przy zachowaniu identyfikowalności mate-
riału, odczynników i sprzętu) oraz przy zastosowaniu zwalidowanych metod 
badawczych. Kontrola jakości będzie dwustopniowa. Najpierw oceny będą doko-
nywać wewnętrzne zespoły w każdym z biobanków. Następnie KOW dokona 
analizy wyników kontroli jakości z poszczególnych jednostek. Pod uwagę będą 
brane wszystkie krytyczne parametry, włączając w to zarówno metody badawcze, 
jak i czynnik ludzki. Wynikiem kontroli jakości będą zestawienia i raport koń-
cowy, który będzie przedstawiał zakresy referencyjne i wyniki kontroli jakości  
w biobankach BBMRI.PL. Wszystkie te działania zmierzają do otrzymywa-
nia jakościowo bardzo dobrych wyników, a system IT dodatkowo ma zmniej-
szyć koszty uzyskania wyników, czyli tzw. złą jakość operacyjną poprzez błędy 
ludzkie, czasochłonność wprowadzania danych, jak również ich przedstawiania/
generowania. W uzupełnieniu do walidacji rozwiniętych rozwiązań konsorcjum 
BBMRI.PL będzie dążyć do opublikowania raportu dotyczącego stanu zdrowia  
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ludności w poszczególnych regionach Polski oraz w odniesieniu do całego kraju. 
Ostatnim aspektem walidacji wprowadzenia jednolitego systemu jakości będzie 
udział w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla biobanków 
i biorepozytoriów ludzkiego materiału biologicznego. Kolekcja materiału biolo-
gicznego z poszczególnych ośrodków umożliwi losowe wybranie i wysłanie okre-
ślonej ilości próbek biologicznych począwszy od DNA, poprzez RNA, surowicę 
i osocze do badań w ośrodku referencyjnym określającym jakość frakcjonowa-
nego materiału biologicznego. Ocenie będzie podlegać jakość frakcjonowanych 
kwasów nukleinowych, żywotność komórek, stabilność metabolitów oraz stopień 
zanieczyszczenia i integralności próbki.

Zadanie 6.   Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych  
biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce

Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań nauko-
wych cechuje się wyjątkową specyfiką z perspektywy etyczno-prawnej, dlatego 
wymaga pogłębionych analiz w wymiarze etycznym, prawnym i społecznym 
(ELSI analysis) oraz wypracowania i wdrożenia odpowiednich zasad postępowa-
nia w celu ochrony godności i praw dawców. W ramach działających dotychczas 
grup eksperckich, w których brali udział również przedstawiciele konsorcjum 
(Zespół Ekspertów do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Bioban-
kowania przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół do Spraw 
Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zostały wypracowane projekty ustaw mające 
wprowadzić regulacje dotyczące biobankowania ludzkiego materiału biologicz-
nego, które zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych. W zaistnia-
łej sytuacji podmioty biobankujące w swojej działalności muszą opierać się na 
regulacjach miękkich (soft law) w postaci zaleceń i wytycznych publikowanych 
przez towarzystwa naukowe i podmioty międzynarodowe (np. wytyczne OECD 
dotyczące biobanków i baz danych genetycznych z 2009 roku15 przetłumaczone 
na język polski), opiniach komisji bioetycznych oraz ekspertów, a także wypra-
cować własne zasady postępowania o wysokim standardzie ochrony praw daw-
ców. Celem zadania nr 6 jest zapewnienie rozwoju BBMRI.PL i sieci biobanków  
polskich zgodnie ze standardami bioetyki normatywnej, istniejącymi regulacjami 
prawa krajowego i międzynarodowego oraz w oparciu o lokalną wrażliwość 
społeczną. W ramach tych działań zostaną wypracowane, wdrożone, a następ-
nie aktualizowane zasady postępowania w procesie biobankowania w zakresie 
respektowania godności i praw dawców, zwłaszcza w obszarze poszanowania 
autonomii, prywatności, niedyskryminacji, a także własności i komercjalizacji. 

15 Zob. http://www.oecd.org/science/biotech/44054609.pdf.
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W realizację zadania nr 6 zaangażowani będą przedstawiciele nauk medycz-
nych, prawnych, filozoficznych i społecznych. W ramach zadania wykonana 
zostanie analiza przyjętych zasad postępowania w podmiotach biobankujących 
w zakresie świadomej zgody i ochrony prywatności, a następnie przeprowadzone 
zostaną pogłębione i systematyczne analizy normatywnoprawne, w tym dogma-
tycznoprawna, systemowa, prawnoporównawcza, kazuistyczna, a także analizy 
etyczno-normatywne, społeczne i fenomenologiczne uwzględniające kulturowe 
zróżnicowanie postaw społecznych w odniesieniu do postrzegania ludzkiego 
materiału biologicznego. Wnioski z analiz będą aplikowane do opracowywanych 
i aktualizowanych standardów postępowania oraz prezentowane i publikowane 
w opracowaniach naukowych, a także popularyzowane w społeczeństwie. Waż-
nymi działaniami będą również: opracowanie zasad nadzoru etycznego nad dzia-
łalnością biobanków, stworzenie propozycji odpowiednich regulacji prawnych 
dotyczących pobierania, przechowywania i udostępniania ludzkiego materiału 
biologicznego oraz edukacja społeczna. W ramach zadania zostaną dwukrotnie 
przeprowadzone badania społeczne mające na celu zdiagnozowanie i monitoro-
wanie trendów w postawach społecznych wobec biobankowania, w tym poziomu 
zaufania do podmiotów biobankujących, modelu ochrony praw dawców, otwar-
tości na współpracę oraz obaw związanych z działalnością biobanków. W ramach 
zadania przewidziane są również działania mające na celu budowanie zaufania 
społecznego poprzez właściwą komunikację z dawcami i społeczeństwem (spo-
tkania z mediami, konferencje), wymianę doświadczeń w obszarze ELSI pomię-
dzy ekspertami i podmiotami tworzącymi sieć biobanków, konsultacje w zakresie 
ELSI, uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych BBMRI-ELSI oraz innych 
ważnych spotkaniach międzynarodowych grup eksperckich. Nad prawidłowo-
ścią realizacji wyznaczonych celów czuwać będzie Rada Naukowa skupiająca 
niezależnych ekspertów zarówno z Polski, jak i z zagranicy reprezentujących 
kraje i organizacje o dużym doświadczeniu w biobankowaniu.

PODSUMOWANIE

Biobanki to zaawansowane technologicznie jednostki naukowe, w których 
gromadzony jest ludzki materiał biologiczny i wiele danych powiązanych ze 
stanem zdrowia dawców tego materiału. Placówki te są niezbędne dla rozwoju 
medycyny spersonalizowanej, czyli takiego działu medycyny, który uwzględ-
nia indywidualne potrzeby pacjenta, biorąc pod uwagę jego charakterystykę na 
poziomie genomu, metabolomu i środowiska, w którym żyje. Rozwój biobanko-
wania i medycyny spersonalizowanej powinien w założeniach dążyć do zmiany 
algorytmów leczenia, gdzie na pierwszy plan wysuwa się szeroka profilaktyka 
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zdrowotna16. W Europie rola biobanków w rozwoju badań biomedycznych została 
dostrzeżona wiele lat temu, w związku z czym kraje Unii Europejskiej dokła-
dają starań i przeznaczają znaczne fundusze na rozwój tego typu infrastruktur. 
Krajowa sieć biobanków w wielu państwach jest swoistym centrum współpracy 
międzynarodowej, które odpowiada za realizację własnych projektów badaw-
czych oraz kontakt grup naukowych z partnerami europejskimi. Sieć IT wraz 
ze sprawnie działającymi narzędziami informatycznymi stanowi bazę wiedzy 
o ludzkich próbkach materiału biologicznego. Poszukiwanie partnerów do badań 
np. nad chorobami rzadkimi stanie się znacznie prostsze, gdyż polska sieć bio-
banków będzie dysponowała katalogiem określającym zasoby (rodzaj materiału, 
jego ilość oraz rodzaj powiązanych danych ‒ medycznych, demograficznych itp.) 
z poszczególnych biobanków na terenie kraju, a w przypadku jego braku skontak-
tuje zainteresowany podmiot z grupami z terenu Europy. 

Jakość materiału badawczego jest czynnikiem mającym wpływ na wyniki 
badań naukowych, niejednokrotnie odpowiadającym za brak sukcesu i powta-
rzalności w projektach zarówno o charakterze laboratoryjnego eksperymentu 
naukowego, jak i badań socjopsychologicznych. W medycynie laboratoryjnej 
i biobankowaniu etap niwelujący ten efekt i odpowiedzialny za przygotowanie 
materiału do badań nazywa się „fazą przedanalityczną”. Składa się na nią przede 
wszystkim praca według ściśle określonych procedur operacyjnych – począw-
szy od samego pobrania próbki biologicznej, jej oznakowania, poprzez transport, 
na długotrwałym jej przechowywaniu skończywszy. Procedury powinny obo-
wiązywać każde repozytorium czy biobank ludzkiego materiału biologicznego. 
Niezmiernie ważna jest wspomniana wcześniej kolekcja danych powiązanych 
z próbką biologiczną. Harmonizacja sposobu pobierania danych klinicznych ma 
wpływ na późniejszą analizę statystyczną. Dlatego, rozpoczynając jakikolwiek 
projekt z zakresu bankowania materiału biologicznego, należy dokładnie zapla-
nować rodzaj i sposób kolekcji danych (np. czy jednostki chorobowe, na które 
cierpi dawca materiału biologicznego, będą opisywane słownie czy za pomocą 
kodów ICD, które stały się uniwersalnym narzędziem w Europie; leki, jakie 
zażywa pacjent – nie nazwa handlowa leku, a rodzaj substancji czynnej itp.). 
Te aspekty są obecnie realizowane tylko przez część jednostek biobankujących 
w kraju ze względu na brak wiedzy oraz określonych standardów pracy z ludz-
kim materiałem biologicznym. Wszelkie kroki związane z procedurami jakościo-
wymi będą realizowane w ramach projektu Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków  
BBMRI.PL, tak aby polskie biobanki mogły w niedługim czasie stać się atrakcyj-
nymi partnerami do współpracy w europejskich konsorcjach badawczych. 

16 M. yuille, G. J. van Ommen, C. Bréchot (i in.), Biobanking for Europe, „Briefings in Bioin-
formatics” 2008, t. 9, nr 1, s. 14–24.
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Polska Sieć Biobanków BBMRI.PL ma za zadanie zwiększyć możliwości 
operacyjne wszystkich zaangażowanych jednostek w Polsce i umożliwić pełne, 
właściwe i etyczne wykorzystanie próbek biologicznych i powiązanych z nimi 
danych, przede wszystkim w badaniach wieloośrodkowych zarówno w zakre-
sie chorób cywilizacyjnych, jak i chorób rzadkich. Naszym nadrzędnym celem 
w realizacji projektu jest podejmowanie działań uświadamiających zarówno śro-
dowisko naukowe, jak i dawców w zakresie odpowiedzialności prawnej i etycz-
nej w przypadku pracy z ludzkim materiałem biologicznym. Istotnym elementem 
w realizacji tego projektu będzie wytworzenie narzędzi, które posłużą zapew-
nieniu komfortu pacjenta oraz bezpieczeństwa przekazania danych i próbek bio-
logicznych. Jest to możliwe poprzez zastosowanie rozwiązań desygnowanych 
placówkom biobankującym, takich jak np. systemy informatyczne umożliwiające 
kodowanie lub anonimizację ludzkiego materiału biologicznego oraz specjalnie 
chroniona baza danych osobowych i klinicznych.

Realizacja opisanych działań jest możliwa dzięki przyznanym przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środkom przeznaczonym na finansowanie 
wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodo-
wym przedsięwzięciu pod nazwą: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zaso-
bów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (DIR/WK/2017/01 z dnia 27 stycznia  
2017 r.).
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BIOBANKING OF HUMAN BIOLOGICAL SAMPLES FOR 
SCIENTIFIC PURSUSES IN POLAND AND IN EUROPE

Summary

Biobanks are one of the 10 Ideas Changing the World Right now – according to Time 
Magazine (2009). Samples and data deposition have become an increasing. trend in the 
world. Europe has invested a lot of money into infrastructures responsible for collection 
and storage of human biological samples. Poland, a country with a population of over 
38.5 million people has just started investing funds into this powerful and indispensable 
tool for scientific research. Consortium of Polish Biobanks named as BBMRI.pl 
consisting of seven well-established biobanks developed a project for the Creation of 
the Polish Biobanking Network in order to organise our infrastructures according to 
world-recognized standards. The main tasks include: creation of Consortium of Polish 
Biobanks, development of IT solutions coherent with pan European needs, development 
of quality assurance tools, establishment of the Biobanking National Node, development 
of quality control programme and analysis of Ethical, Legal and Social Implications of 
research using human samples. Results of this project will increase Poland’s position 
in the international research arena of biomedicine, make our biorepositories open for 
international collaboration and in the future will contribute to the development of 
personalized medicine.
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THE EUROPEAN BANK FOR INDUCED PLURIPOTENT 
STEM CELLS (EBISC): OPPORTUNITIES & CHALLENGES 

THROUGH PUBLIC-PRIVATE COLLABORATION1

INTRODUCTION

In June 2016, I was invited by the University of Warsaw to speak to the topic 
of “collaborative public and private research: opportunities for biobanks” at the 
conference it was to host that month on “Biobanking: a challenge in times of 
big data”. More specifically, I was asked to present the experience of the public-
private project for establishment of the European Bank for induced Pluripotent 
Stem Cells (EBiSC, or the Bank)2, and this paper arises from that presentation. 
Here, I demonstrate the opportunities open to EBiSC to promote induced pluripo-
tent stem cell (iPSC) research, and how they have been pursued through the joint 
undertaking of the Innovative Medicines Initiative (IMI) of the European Com-
mission and members of the European Federation of Pharmaceutical Institutes 
and Associations (EFPIA), in collaboration with a consortium of experts from 
across academia, government and business.

Among IMI-funded projects, EBiSC is unusual in creating a perpetual rather 
than a finite resource, with capacity to support multiplicity and diversity in 
research and the generation of valuable data. Among large-scale international 
iPSC collections, policies including the neutrality of its custodian, minimisation 
of barriers to accessibility across public and private sector research, access to 
clinical and genetic data, and optimal pricing make EBiSC an attractive non-
profit alternative to cell banks that hold intellectual property rights, are govern-
ment owned, or tailored to a specific project or disease area3. Now, three years 

1 This paper touches on matters regarding EBiSC governance frameworks that are being 
developed with colleagues on the EBiSC project, for publication elsewhere. 

2 See http://www.ebisc.
3 R. McKernan, F. Watt, What is the point of large-scale collections of human induced pluri-

potent stem cells?, “Nature Biotechnology” 2013, Vol. 31, issue 10, pp. 875–877.
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into the project, as EBiSC is fully operational, it is timely to evaluate some of the 
prospects and challenges encountered by this collaborative exercise in resource-
building.

OPPORTUNITIES

The promise of research involving induced pluripotent stem cells (iPSC), 
and the opportunities (and challenges) for EBiSC, are rooted in iPSC technolo-
gies emerging from the pioneering work of Shinya yamanaka, which in 2006 
demonstrated the use of genetic factors to “induce” pluripotent stem cells from 
adult cells4. Unlike primary tissue, iPS cells are not only capable of differentia-
tion into most bodily tissues but can also be cultivated indefinitely, making them 
ideal for long term research and scalable industrial uses. Separate developments 
in cryopreservation, cell characterisation and quality control enable advanced cell 
banking practices, and the combination of iPSC technology and gene sequenc-
ing enables generation of cell line-specific data, and disease- and person-spe-
cific research. If rapid advances in genome sequencing have provided access to 
the genetic code of disease development, iPSC technology is the blueprint by 
which this code can be functionally translated into new treatments on a patient by 
patient basis5. By accessing quality-assured iPSC lines derived from diagnosed 
patients, the linking of gene code to the cell line phenotype reflective of the dis-
ease enables researchers to refine original clinical diagnosis into one based on 
disease stratification and thereby design more precise experiments to discover 
novel pathogenic pathways, drug targets and new medicines6.

In addition to iPSC technology and genome sequencing, new techniques 
in gene editing and tissue type differentiation enable the generation of groups 
of related cell lines, genome-specific controls and novel tools that continue to 
expand the potential for drug discovery, new therapeutics, and precision medi-
cine. Digital technologies and informatics augment the scientific value of these 
materials by facilitating accumulation, storage and secure access to vast amounts 
of cell line-specific genetic data, information and research results. The associa-
tion of a diverse set of “immortal” cell lines and tools with accessible genotypic 
and phenotypic data is the foundation of a resource with lasting utility for the 
iPSC research community. 

4 K. Takahashi, S. yamanaka, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and 
adult fibroblast cultures by defined factors, “Cell” 2006, Vol. 126, issue 4, pp. 663–676.

5 IMI European Bank for induced pluripotent Stem Cells, Description of Work: No 115582-4, 8.
6 Ibidem.
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Opportunities for EBiSC lie in the facilitation of iPS cell banking, exchange 
of resources and collaborative research because, although the promise of iPS 
technology is not contested7, there is still ambiguity about how this potential is 
to be realised. In Europe, the IMI, in its 2012 6th Call for Proposals, observed 
that: “there is a high expectation that [these] scientific advancements will only 
come to fruition if the generation, genotyping, phenotyping and banking of iPS 
cells is available without constraint for use in the academic, biotech and pharma 
communities”8. The problem is that despite growth in the number of iPSC lines 
and stem cell banks being generated in Europe and elsewhere, iPS cell research is 
limited by inconsistency in cell quality, and inadequate provision of banking ser-
vices9. IPS cell line generation and banking are spread across a broad spectrum of 
institutions in Europe, and lack sufficient scale to support the current and antici-
pated demand for the use of this valuable tool in academic and industrial research. 
Many iPS cell lines do not exhibit pluripotency, and others are not accompanied 
by a complement of clinical data or supporting genotypic or phenotypic data10. 
Banking standards across projects vary dramatically. Banking services are rou-
tinely proposed by EU-funded research consortia, but are generally a minor com-
ponent of larger iPSC projects focused on the function of stem cells in human 
disease, and the quantity of iPS cells generated by the research may exceed their 
capacity for long term cell banking11. Further, although both public and private 
stem cell banks exist, the international availability of materials and data from 
them is limited. This is particularly true of iPSC lines derived from patients with 
genetic mutations: the development of collections has not been systematic and 
they are accessible only from those institutes carrying out the derivation, or their 
closely associated collaborators12. 

7 T. Eschenhagen, C. Mummery, B. C. Knollmann, Modeling sarcomeric cardiomyopathies 
in the dish – from human heart samples to iPSC cardiomyocytes, „Cardiovascular Research” 2015, 
Vol. 105, issue 4, pp. 424–438; y. Z. Xie, R. X. Zhang, Neurodegenerative diseases in a dish: 
the promise of iPSC technology in disease modeling and therapeutic discovery, “Neurological 
Sciences” 2015, Vol. 36, issue 1, pp. 21–27; R. D. Dolmetsch, D. H. Geschwind, The Human Brain 
in a Dish: The Promise of iPSC-Derived Neurons, “Cell” 2011, Vol. 145, issue 6, pp. 831–834;  
M. C. Marchetto, K. J. Brennand, L. F. Boyer, F. H. Gage, Induced pluripotent stem cells (iPSCs) 
and neurological disease modeling: progress and promises, “Human Molecular Genetics” 2011, 
Vol. 20, issue 2, p. 2; S. Nishikawa, R. A. Goldstein, C. R. Nierras, The promise of human induced 
pluripotent stem cells for research and therapy, “Nature Reviews: Molecular Cell Biology” 2008, 
Vol. 9, issue 9, pp. 725–729. 

8 IMI 6th Call for Proposals, 2012.
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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The IMI concluded that present iPSC circumstances provide “a unique oppor-
tunity to create an industrial scale, not-for-profit, storage and distribution Cen-
tre for iPS cells across Europe, which will be of lasting value within the EU”13. 
Recognising that research and cell banking require different skill sets, EBiSC 
was conceived by the IMI as a dedicated banking facility, directed to meeting 
researcher needs: quality control, genetic diversity, bespoke services, information 
and data, transparency of ethical provenance, minimisation of legal barriers to 
use, reasonable cost and defined time frame. As a collaborative project involving 
voluntary contribution of resources and expertise, EBiSC would avoid duplica-
tion in the generation of iPS cell lines, reduce research costs and result in greater 
efficiency in conduct of research overall.

The EBiSC objective is apparently straightforward: to establish a centralised 
EU-based repository that will increase the accessibility of high quality iPS cells 
and associated data, for long-term use by all qualified researchers worldwide. 
The IMI vision was that the project should, through harmonised ethical and legal 
frameworks and technical standards, overcome inconsistencies in cell quality 
and fragmentation of banking services observed across Europe and in the US14. 
EBiSC would as far as possible free up access to a genetically diverse collection 
of iPS cell lines and associated data at minimal cost to all qualified researchers, 
acting as a hub of scientific excellence and knowledge15. Creation of an acces-
sible “one stop shop” for materials, data and services would increase their use 
and reuse16, facilitate a cumulative body of results, and promote harmonisation of 
standards and policies in the global iPSC environment. 

Specific advantages for a range of actors in the field are expected to emerge 
from the project. The standardisation of procedures to derive the cells and mini-
mise performance variability enables academic users for the first time to address 
how individual genotypes are manifested in the properties of mature cellular phe-
notypes such as liver, heart cells or dopaminergic neurons17. By filling gaps in the 
comprehensive data sets (eg genome sequencing, expression profiling, cell pathol-
ogy), EBiSC makes it possible for clinical researchers to build a more rational 
explanation for the aetiology of complex, common diseases18. The development 
of global, harmonised standards in iPSC culture and expansion, enables research 
intensive biotech users to focus more intently on resolution of the next generation 
of manufacturing challenges (ie reducing the cost of goods, increasing reliability 

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 S. Stern, Biological Resource Centres: Knowledge Hubs for the Life Sciences, Brookings 

Institution Press, Washington, D.C., 2004.
16 Ibidem.
17 IMI EBiSC Description of Work: No 115582-4, 8.
18 Ibidem.
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of raw materials)19. Access to a diverse range of disease-related iPSC lines enables 
the pharmaceutical industry, with one reagent, to adopt phenotype screens for 
more efficient and affordable stratification and development of new medicines, as 
well as perform pre-clinical drug testing20. By contributing anonymised biologi-
cal samples under ethically and morally robust procedures, patients will assist in, 
and benefit from, the realisation of the potential of iPSC technology for the long 
term benefit of society21.

COLLABORATION

The opportunity for EBiSC to facilitate these technical advances has come in 
the form of public and private investment: €22M of IMI funding, in-kind contri-
butions from members of the European Federation of Pharmaceutical Institutes 
and Associations (EFPIA), and voluntary expertise and facilities from members 
of the multi-disciplinary iPS cell community. Unlike other large-scale interna-
tional iPSC collections, many of which are either reliant on public funding or 
operate entirely on commercial principles22, EBiSC has been established on the 
premise that it will ultimately be independent of public funding, and financially 
self-sustainable, on a non-profit basis, once the initial IMI grant for start-up has 
been depleted. 

The strength of the EBiSC project is its consortium, an inclusive and dynamic 
partnership, which represents every relevant category of stakeholder and provides 
the capacity and expertise to fulfil the objectives of the project. Under the coor-
dinatorship of Pfizer Ltd, and management of Roslin Cells Ltd (now Roslin Cell 
Sciences Limited), the consortium brings together international experts from aca-
demia, global pharma, biotech business, government and industry, and draws on 
a wide range of resources from the public, private and non-profit sectors. The 
original 26 members represent 10 European states, and a range of economic 
sectors, as well as research and industrial demand for iPSC materials and data 
across the full spectrum of genetic and disease cohorts. Participation comes from 
SMEs, research institutions, national government bodies and EFPIA partners, 
active iPSC production centres, and international experts in biobanking, iPSC 
generation, bioengineering, and cell distribution. With these resources, EBiSC is  

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 R. McKernan, F. Watt, What is the point…, pp. 875–877.
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well-equipped to fulfil the vision of a centralised, EU stem cell repository for 
efficient delivery of high quality cell lines in support of iPSC research worldwide. 

FRAMEWORKS & POLICIES

The EBiSC response to these opportunities is evident in the set of governance 
frameworks, which reflect the ethical, legal and practical policies agreed among 
consortium partners to give shape to the Bank and define its relationships with 
depositors, users and stakeholders. These frameworks comprise an EBiSC Mate-
rials Deposit Agreement (EMDA), an EBiSC Access & Use Agreement (EAUA) 
for standard use, and a Participant Access & Use Agreement (P-AUA) affirming 
the perpetual rights of access granted to participants, under the EBiSC Project 
Agreement, in the cell lines contributed to the Bank during the term of the pro-
ject. In addition, the consortium has developed a specific form of Consent and 
a Donor Information Leaflet appropriate to the IMI principles and purposes of 
the Bank.

DEPOSITION & ACCESS

The Bank is built on the principle of voluntary uncompensated deposition 
of cell lines and data that are as far as possible unencumbered by limitations on 
research use. “Depositors” who contribute samples of their cell lines are gen-
erally academic or private iPSC derivation centres and likely to be customers 
or “users” of the Bank. Rather than relinquishing all legal rights, the depositor 
retains notional ownership of the contributed materials, and remains free to share 
the retained portion of the cell line with affiliates and external collaborators.

The Bank is a neutral custodian, which receives no financial benefit from 
cell line dissemination beyond a modest fee per cell line from the customer to 
cover its operations. Although it does not offer depositors any direct commercial 
advantage in return for their cell lines, it does provide technical cell banking and 
quality control services, access to a number of vials of backup cells, and an infra-
structure for dissemination not generally available to project based or industrial 
researchers. The depositor and EBiSC are to be acknowledged by the user in the 
publication of any research involving banked cell lines. 

The resources of the Bank are accessible on a non-exclusive basis to every 
eligible user, subject to a light touch application process. Project participants and 
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their affiliates benefit from perpetual and irrevocable access rights to lines depos-
ited during the project, and a preferential pricing policy that reimburses bare costs 
of cell line expansion and shipping; non-EBiSC external parties pay a still reason-
able fee to cover EBiSC operations on a non-profit basis. 

Transparency is facilitated by an information management system (IMS), 
public website, and customer interface. A cell line specific information pack 
(CLIP) provides the potential user with characterisation data, directions for rou-
tine access to clinical data and links to managed access databases. It also informs 
the user of any unavoidable third party obligations (TPOs) of the depositor, such as 
flow-through patent rights held by the owner of iPSC reprogramming technology, 
or limitations on use imposed by donor consent, that will pass with the iPSC line 
and data and affect researcher freedom to operate. The dissemination of banked 
cell lines is handled by the European Cell and Culture Collection (ECACC). 

The “user” or customer of the Bank benefits from a genetically diverse col-
lection of materials at minimal cost and effort, each cell line being increasingly 
augmented by clinical information and genotypic data, as well as related cell 
lines such as family clusters and gene-edited controls. The scope of permissible 
“research use” encompasses academic and industry-conducted research, includ-
ing pre-competitive activities aimed at discovery and development of drugs and 
commercial products, but excluding direct exploitation of banked material. Users 
take ownership of any derivatives or new intellectual property generated through 
their research use of the EBiSC lines, but commercial activity involving sub-
stantially unaltered material obtained from the Bank, or other research activities 
conducted on a fee for service basis, requires a separate arrangement with the 
depositor/owner of the line.

CONSENT & DATA

The EBiSC consortium, acutely aware of the ethical implications of its work, 
and the importance of public trust for successful research, is grounded in clear 
policies regarding consent and data management. Eligibility for cell line deposit 
requires the support of informed consent in favour of iPSC generation, and express 
consent to the collection and analysis of genetic information for future unspeci-
fied research. Unlike specific health research studies, EBiSC offers donors no 
expectation (without ruling out the possibility) of return of research results or 
incidental findings, nor any direct financial or other benefit. The donor cannot 
entirely “withdraw” from EBiSC resource-building; he or she can control what 
is left of original samples and data, and may halt access to clinical data, but may 
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not require destruction of iPS cell lines derived from donated tissue, nor data 
generated from them during downstream use. At present, the EBiSC form of con-
sent permits ongoing access to medical records, but it also assures the donor of 
genetic privacy through a “managed access” data storage system23 to address the 
very minor risk that openly accessible genotypic data might result in donor re-
identification.

SOME CHALLENGES

Despite seemingly simple objectives, the EBiSC opportunities come with 
corresponding challenges. The continuity of the Bank depends on its ability to 
attract both academia and industry, become financially independent, address all 
relevant stakeholder needs and gain the support of multiple “publics”, including 
tissue donors, clinicians, ethics committees, and research funders. The cost of 
generating iPS cells, and the personal data they contain, make the economics  
of sharing difficult, meaning that the business plan can be neither purely “open” 
nor completely commercial. The non-profit EBiSC strategy must meet the needs 
of a diverse set of actors, and secure vital private investment through fulfilment  
of industry expectations of utility and novelty.

The regulatory environment is also complex, characterised by multiple legal 
jurisdictions, plurality of ethical opinion and limited apparatus for structuring 
change. Despite EU standards of cell quality and safety, and data protection across 
the Member States, national discretion permits variation in cell banking practices 
across Europe. Spanish authorities, for example, maintain control over all trans-
fers of Spanish-derived iPS cell lines, whether situated in or out of the country, 
to third parties. Outside of Europe, foreign rules and EBiSC policy may diverge, 
raising questions about the extent to which the Bank should monitor access to 
banked cells, and the criteria that ought to apply.

Change further complexifies the landscape, and requires an adaptable gov-
ernance model. New technologies, such as gene editing, that were unknown at 
the start of the project, now feature in plans for an enhanced EBiSC cell line 
catalogue, and the consortium has already evolved, with the addition of new cor-
porate members and a change of coordinatorship. The potential implications of 
the untimely “Brexit” decision are also on the horizon.

23 Genetic data will be stored with the European Bioinformatics Institute http://www.ebi.
ac.uk, and accessed by application to a data access committee (DAC) under specialised data access 
agreement (DAA).
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“VALUE CHAIN”

Many of the challenges confronted by EBiSC during implementation of its 
policy frameworks have to do with the complex “value chain” of interactivity 
associated with iPS cell banking, research and development in a regulatory envi-
ronment that protects data privacy and is ambivalent about the status of property 
in human material24. At one end of the chain, the EBiSC resource depends on the 
altruism of human donors who contribute blood or skin cells for iPSC reprogram-
ming, without expectation of financial compensation or other benefit. Given that 
full property rights are rarely attributed to human tissue, that consent and contract 
are looked to as alternative sources of rights and solutions, and that EBiSC has no 
direct contact with tissue donors, the Bank is reliant on the clinical community 
(intermediary clinicians, clinical researchers, research centres or patient groups) 
to procure iPSC originating tissue and administer consent. Complexities arising 
from this include that clinical contacts for rare disease patients and special family 
groups may lack motivation to obtain tissue samples where travel and other costs 
are incurred, and may also feel a need to protect their patients from disclosing 
medical records or personal information. Practitioners have also expressed the 
desire for ongoing communication links with researchers, or to be a named author 
in future research publications involving cells generated from their patients. The 
absence of legal relationship between EBiSC and clinicians means that there is no 
obvious arena in which to address these needs.

Beyond tissue donation, the question as to depositor “ownership” of banked 
iPS cell lines is problematic, because although it is accepted that property in the 
cell lines can accrue to an iPSC centre by the reprogramming of donated material, 
more than one actor may be involved in the creation or manipulation of an EBiSC 
cell line. Depositors tend to query which iPSC derivation centre or researcher is 
entitled to own and deposit the line, and the legal and commercial implications 
of ownership of cells placed in EBiSC custody, despite that the EBiSC model of 
voluntary contribution does not intend the depositor to benefit. Ultimately, the 
question as to who owns the physical artefact is minimised by an emphasis on the 
value of cell lines as a source of novel data rather than biological material. EBiSC 
offers all users, including the depositor, the same non-exclusive right to use the 
banked material, so that no one is prevented the opportunity of accessing valuable 
research data from the cell line. It remains an open question whether exploration  

24 G. T. Laurie, S. Harmon, G. Porter, Mason & McCall Smith’s Law and Medical Ethics, 
Oxford 2016, p. 490.
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of a property-based approach, to facilitate easier transfer of iPS cells and avoid the 
limitations of consent25, might better serve the public interest in future.

ACCESSIBILITY

Easy access to cells and data, unencumbered by restrictions on research use, 
is also difficult to achieve. Instant “freedom to operate” is elusive, as most banked 
iPS cell lines are likely to be subject to flow-through intellectual property rights 
(IPRs) held by patent holders of reprogramming and other technologies. Trans-
parency through disclosure is only effective if EBiSC is able to obtain accurate 
information from the depositor, which is an onerous administrative task. Although 
obliged to disclose, depositors are not required to take positive steps to conduct 
new IPR searches, nor warrant that use of the material will not infringe IPRs. They 
frequently supply anecdotal or incomplete documentation related to existing IPRs, 
probably because the individuals involved are researchers who are not aware of, or 
have no access to, relevant licenses held elsewhere in their organisation, or have 
obtained lines from other sources without accompanying information. EBiSC is 
working to provide depositors with clear guidance on the importance of this infor-
mation, and to facilitate access to it by other means, but the user is still ultimately 
responsible for establishing its freedom to operate with the cells. 

CELL LINE PROVENANCE

In spite of having agreed on the pillars of consent necessary to support iPSC 
research, it has been a challenge for EBiSC to ensure that every cell line in the 
catalogue is accompanied by either the standard EBiSC consent template, or other 
appropriate form of consent. The tracing of ethical provenance and assessment of 
suitability of consent in relation to each cell line was a cause of significant delay 
to the “hot start” process which attempted the rapid establishment of a collection 
by gathering existing lines, or generating them from previously procured tissue. 
Problems included the location of consent forms, which may be held by physi-
cians or clinics rather than the iPSC centres, their translation into English, and 
evaluation of language and context as a basis of determination of eligibility. In the 

25 G. T. Laurie, E. Postan, Rhetoric or Reality: What is the Legal Status of the Consent Form 
in Health-Related Research?, “Medical Law Review” 2013, Vol. 21, issue 3, pp. 371–414.
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absence of legal rules of interpretation, a cautious approach to consent was taken, 
which increased selectivity and the possibility of rejection or restrictive use of 
scientifically important cell lines.

Even new cell line commissioning does not guarantee standardisation of 
EBiSC consent, because they may be created for multiple research uses, by an 
iPSC derivation centre that wishes to procure the originating tissue under its 
own form of consent. Centres have asked EBiSC for permission to amalgam-
ate their materials with pieces of “essential” text from EBiSC which, although 
such practice would streamline administration for the convenience of patient 
and researcher, raises questions about the level of informedness of the donor. 
A solution to this may lie in closer engagement with collaborating iPSC centres 
regarding their commitment to EBiSC and the preparation of mutually acceptable 
consent materials.

DATA & PRIVACY

The “managed access” approach to handling of genetic data poses a signifi-
cant barrier to access and constraint on iPSC research, particularly as most data 
pertaining to iPS cell lines will have a genetic component requiring the application 
and specialised data access agreement mechanism. A solution for future consid-
eration is to adapt the present EBiSC policy to encourage storage of de-identified 
genetic data in open access databases, with appropriate consent. Explicit consent 
to publication of genotypic data in open access databases would be sought, on 
the basis that “the goal of open science and the principle of transparency argue in 
favour of maintaining open access databases, even when faced with scenarios of 
possible – yet extremely unlikely – identification of donors”26. 

CONCLUSION

The outcomes at the end of the third year of the project indicate that the 
EBiSC collaboration has been successful in achieving the primary goal of estab-
lishing a useful and legitimate long-term resource for iPSC research. A robust 

26 B. Knoppers, R. Isasi, N. Benvenisty (et al .), Publishing SNP Genotypes of Human Embry-
onic Stem Cell Lines: Policy Statement of the International Stem Cell Forum Ethics Working Party, 
“Stem Cell Reviews and Reports” 2011, Vol. 7, issue 3, p. 484.
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set of constitutive governance frameworks, reflecting deliberate ethical and legal 
policy-making, supports and facilitates the Bank. Operations are now fully func-
tional and the Bank is increasingly able to supply the needs of researchers with 
materials and data of particular relevance. The online catalogue has begun to 
reach anticipated scale, and public and market awareness of EBiSC will enable it 
to move toward self-sustainability. At this juncture, the EBiSC resource is a plat-
form ready for exploitation, which could take a number of different directions, 
including expansion of the catalogue to include a wider array of novel cell lines, 
value added services and accessible clinical and genetic data. To conclude, despite 
development yet to come, EBiSC is the type of public-private collaboration, capa-
ble of increasing access to novel materials and data, and harmonising quality and 
standards across the iPSC community, to which iPS cell research may expect to 
be increasingly indebted.
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THROUGH PUBLIC-PRIVATE COLLABORATION

Summary

The European Bank for induced Pluripotent Stem Cells is a global iPSC research 
resource designed to overcome inadequacies in iPSC research and banking services in 
order to make a diverse collection of quality-controlled iPS cell lines and genetic data easily 
accessible to researchers in Europe and worldwide. Opened to the public in 2016, EBiSC 
is a joint undertaking of the Innovative Medicines initiative of the European Commission, 
and the European Federation of Pharmaceutical Institutes and Associations (EFPIA),  
in collaboration with a consortium of international experts from the iPSC community in 
academia, government and business. The paper identifies opportunities for this large-
scale resource through collaboration across the public and private sectors, and highlights 
challenges encountered during its establishment with regard to cell line provenance, 
a multiplicity of actors and interests, intellectual property rights restrictions, ownership 
of banked material, and management of access to genetic data.
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ZGODA DYNAMICZNA W PROJEKCIE CHRIS STUDY1

WPROWADZENIE

Dążenie do uregulowania badań genomicznych i działalności biobanków 
mocno odcisnęło się na naszym rozumieniu tradycyjnych pojęć i kategorii 
z dziedziny prawa, takich jak własność, prywatność i świadoma zgoda2. Postępy 
w genomice bioinformatycznej i możliwość dostępu do kilku sieci, infrastruktur 
i baz danych, które są szeroko udostępniane przez różne sieci, odmieniło nasze 
podejście do badań medycznych z jednej strony3, a z drugiej strony doprowa-
dziło do wzrostu informacyjnego ryzyka oraz do wniosku, że idea anonimowości 
w badaniach może być czystą chimerą4.

Rosnąca presja na dzielenie się danymi i ogólna dostępność danych geno-
micznych potrzebnych do przeprowadzenia badań nad zmiennością genetyczną 
i nad interakcją genów ze środowiskiem w perspektywie całych populacji5 rodzi 
kolejne wyzwania. 

Zgodnie z definicją Rady Europy (2006) biobanki populacji są zbiorami ludz-
kiego materiału biologicznego z danej populacji pochodzącego lub przeznaczo-

1  Tłumaczenie Dominika Laszkiweicz i Dorota Krekora-Zając.
2  J. Kaye, The tension between data sharing and the protection of privacy in genomics  

research, „Annual Review of Genomics and Human Genetics” 2012, t. 13, nr 1, s. 415–431;  
J. Kaye, E. A. Whitley, D. Lund (i in.), Dynamic consent: a patient interface for twenty-first  
century research networks, „European Journal of Human Genetics” 2015, t. 23, nr 2, s. 141–146.

3  S. B. Trinidad, S. M. Fullerton, J. M. Bares (i in.), Genomic research and wide data  
sharing: views of prospective participants, „Genetics in Medicine” 2010, t. 12, nr 8, s. 486–495.

4  J. Kaye, The tension…, s. 420. 
5  J. Kaye, C. Heeney, N. Hawkins (i in.), Data sharing in genomics[mdash]re-shaping scien-

tific practice, „Nature Reviews Genetics” 2009, t. 10, nr 5, s. 331–335; D. Mascalzoni, E. S. Dove, 
y. Rubinstein (i in.), International Charter of principles for sharing bio-specimens and data,  
„European Journal of Human Genetics” 2014, t. 23, s. 721–728; B. M. Knoppers, M. H. Abdul-
-Rahman, Biobanks in the Literature, (w:) B. Elger, N. Biller-Andorno, A. Mauron, A. M. Capron 
(red.) Ethical Issues in Governing Biobanks, Aldesrhot 2008, s. 13–23.
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nego do użycia w badaniach, które zawierają „materiał biologiczny i związane 
z nim dane osobowe, mogące zawierać bądź odnosić się do danych genealo-
gicznych, medycznych lub egzystencjalnych, które mogą być regularnie aktu-
alizowane”. Ogromna liczba próbek i danych potrzebnych do osiągnięcia progu 
statystycznej istotności spowodowała w ostatniej dekadzie ogromne przyśpiesze-
nie tempa zakładania nowych biobanków zarówno krajowych, jak i międzyna-
rodowych, komercyjnych, jak i publicznych. Jeszcze inne zjawisko w tej sferze 
kryje niemałe wyzwanie dla lokalnych i międzynarodowych regulacji – jest nim 
pojawienie się ogólnoświatowych konsorcjów (np. GIANT, Rd-Connect, Bio-
-Share)6 zorientowanych na dzielenie się informacją7 i na przyjęcie wspólnych 
procedur postępowania, włącznie z podejściem do wymagań etycznych i praw-
nych8, takich jak zgoda9, ochrona danych10 i prywatność. Próbki biologiczne są 
pobierane od uczestników projektu lub pacjentów, których świadoma zgoda jest 
warunkiem przechowywania lub wykorzystywania próbek w pracach genetycz-
nych i którzy nie tracą zainteresowania losem swoich próbek i danych osobo-
wych; stąd kontrowersyjne jest zastosowanie tradycyjnych kategorii prawnych, 
takich jak własność”11 do określenia sfery interesu wokół próbek biologicznych, 
danych genetycznych i ochrony wyników badań podlegających interesom wła-
ścicielskim w formie własności intelektualnej lub patentów. Z tego powodu tra-
dycyjne pojęcia tego typu mogą się okazać nieadekwatne i stąd potrzeba nowych 
definicji lub przynajmniej nowych interpretacji.

Należy przyznać, że kształt regulacji prawnych biobanków genetycznych leży 
na przecięciu różnych dyscyplin i sprzecznych interesów, które należy wyważyć. 
Z punktu widzenia pacjentów i uczestników badań genetyka pociąga za sobą 

6  I. Budin-Ljøsne, A. M. Tassé, B. M. Knoppers (i in.), Bridging consent: from toll bridges to 
lift bridges?, „BMC Medical Genomics” 2011, t. 4, nr 69, s. 69.

7  I. Budin-Ljøsne, J. Isaeva, B. M. Knoppers (i in.), Data sharing in large research consor-
tia: experiences and recommendations from EnGaGe, „European Journal of Human Genetics” 
2014, t. 22, nr 3, s. 317–321.

8  I. Budin-Ljøsne, J. Isaeva, B. M. Knoppers (i in.), Data sharing…, s. 69 i n. 
9  S. Gainotti, C. Turner, S. Woods (i in.), Improving the informed consent process in inter-

national collaborative rare disease research: effective consent for effective research, „European 
Journal of Human Genetics” 2016, t. 24, nr 9, s. 1248–1254

10  I. Budin-Ljøsne, P. Burton, J. Isaeva (i in.), DataSHIELD: an ethically robust solution to 
multiple-site individual-level data analysis, „Public Health Genomics” 2015, t. 18, nr 2, s. 87–96.

11  M. Tallacchini, Rhetoric of anonymity and property rights in human biological materials 
(HBMs), „Law and the Human Genome Review” 2005, t. 22, s. 153–175; R. yassin, N. Lockhart, 
M. G. del Riego (i in.), Custodianship as an Ethical Framework for Biospecimen-Based Research, 
„Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention” 2010, t. 19, nr 4, http://cebp.aacrjournals.org/
content/19/4/1012.short (dostęp: 28.5.2018 r.).
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nowe implikacje dla procedur świadomej zgody. Z jednej strony pokazuje nowe 
możliwości, ale z drugiej podnosi kwestie o znaczeniu krytycznym12.

Zarządzanie zasobami genetycznymi w kontekście biobanków genetycznych 
jest dość złożone, ponieważ musi się ono odnosić do obecnych, a także przy-
szłych zastosowań danych i próbek. Zgoda na biobank wiąże się z rozmaitymi 
wyzwaniami, jak chociażby z koniecznością dostosowania się do różnych regu-
lacji, które mogą się zmieniać w czasie i sprawić, że sama zgoda stanie się nie-
aktualna. Wyzwaniem dla zgody jest także szybkie tempo rozwoju naukowego 
i nowe technologie opracowania próbek biologicznych i pochodzących z nich 
danych: nowe techniki otwierają świat nowych możliwości nie do przewidzenia 
w momencie zbierania próbek i danych. Przykładem może być sekwencjonowanie 
następnej generacji, techniki przypisywania danych, technologie IPS i CRISPR 
itp., które zmieniły sposób, w jaki myślimy o regulacji biobanków i związanych 
z nimi badań. Ponadto rosnąca skala dzielenia się danymi przez międzynarodowe 
konsorcja i pojawienie się nowych technologii sekwencjonowania podważa pro-
cedurę świadomej zgody (IC), ukazując komplikacje, które wymuszają bezprece-
densową elastyczność.

Zbieranie próbek i danych to ogromny wysiłek zmuszający zaangażowaną 
społeczność do ponoszenia znacznych inwestycji. Dawcy muszą być w stanie 
zaufać modelowi wykorzystania i zarządzania taką infrastrukturą, a bank, jeśli 
chce korzystać z zasobów i mieć wyniki w badaniach, powinien działać w zgo-
dzie z pojawiającymi się regulacjami prawnymi i wymaganiami etycznymi, nawet 
jeśli będą zmieniać się z upływem czasu. Stąd etyczne zobowiązanie, by zapla-
nować z góry możliwie najlepszą procedurę zgody w sposób, który uwzględni 
ewentualne problemy natury etycznej i prawnej, jakie mogą pojawić się dziś i w 
przyszłości. Elastyczny, adaptacyjny, komputerowy wzór zgody mógłby spro-
stać tym wymaganiom, włączając zasadnicze wątki odpowiadające aktualnym 
wyzwaniom badawczym i zapewniając możliwość wyboru tam, gdzie w grę 
wchodzą preferencje indywidualne wpływające na życie jednostek (informacja 
zwrotna o wynikach, miejsce przechowywania danych, los próbek po śmierci 
dawcy itp.). Platforma online może udostępniać aktualne informacje o istotnych 
zmianach w biobanku i jednocześnie zapewnić zgodność z regulacjami i adapta-
cję do przyszłych wyzwań.

12  I. Budin-Ljøsne, H. J. Teare, J. Kaye (i in.), Dynamic Consent: a potential solution to some 
of the challenges of modern biomedical research, „BMC Medical Ethics” 2017, t. 18, nr 1, https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5264333/ (dostęp: 28.5.2018 r.).
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CZY ZGODA UDZIELONA DZISIAJ  
JEST ZGODĄ JEDNORAZOWĄ?

Wsparcie dla dzielenia się danymi w skali globalnej, umożliwiające pracę nad 
rozproszonymi i skromnymi ilościowo zasobami, jest z punktu widzenia badań 
niezbędne.

Wyzwania stawiane przez nowe technologie sekwencjonowania i ogólno-
światowy zasięg dzielenia się danymi zmuszają konsorcja badawcze do adaptacji 
dotychczasowych procedur świadomej zgody do nowej rzeczywistości i upew-
nienia się, że procedury świadomej zgody będą odpowiadać potrzebom aktual-
nych i przyszłych zbiorów.

Zgoda dynamiczna może uwzględniać różne rodzaje informacji i różne 
kanały jej przekazywania w zależności od konkretnej potrzeby (upośledzenie 
słuchu, upośledzenia wzroku, wspomaganie rozumienia itp., także w zależności 
od tematu badań i kontekstu).

Zgoda dynamiczna może być w zasadzie osobistym kanałem komunikacji 
ze stroną, na której możliwe byłoby udzielenie zgody wielokrotnej i zgody na 
nowe badanie, może też umożliwiać pobranie nowych danych, a także bezpieczne 
dzielenie się wynikami i powiadamianie uczestników o warunkach udziału. 
Zgoda dynamiczna może być zastosowana zarówno w kontekście klinicznym, 
jak i badawczym i jest szczególnie przydatna w przypadku długoterminowego 
uczestnictwa, ponieważ daje narzędzie do korzystania z wielu funkcji.

Jest kilka podstawowych warunków, aby świadoma zgoda zachowała waż-
ność – wiek i zdolność prawna uczestnika, wolna i nieprzymuszona wola, włącz-
nie z prawem do wycofania się z badań w każdym czasie bez ograniczeń. Skoro 
dobrowolność jest warunkiem wstępnym uczestnictwa, a świadoma zgoda ma 
na celu wesprzeć wolną i świadomą decyzję, aspekty wpływające na ustalenie 
proporcji korzyści do ryzyka powinny być zawsze ujawniane.

Obszerny opis spodziewanego profilu badania w momencie pobrania próbek 
może być do przyjęcia, gdy inne warunki są spełnione (weryfikacja etyczna, 
jasne zasady dostępu i kontrola dostępu, odpowiednie zarządzanie przepływem 
danych), tak aby zapewnić właściwe wykorzystanie zasobów. Mogą one zrówno-
ważyć brak informacji co do celu badań, jeśli te aspekty zostały w sposób trans-
parentny podane uczestnikom i jeśli będą im przekazywane bieżące informacje 
o przebiegu nowych badań.

Informacja ma ogromną wagę i może być przekazywana poprzez wiele róż-
nych kanałów: strony internetowe, filmy, linki do tekstów informacyjnych spo-
rządzonych na potrzeby różnych grup docelowych.
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Oto główne składniki zgody sporządzonej na potrzeby biobanku:
1) opis procedury badań/celu biobanku: opisy powinny uwzględniać jak i jak 

długo planuje się przechowywać i chronić próbki i dane; jak dane mają być współ-
dzielone lub wykorzystywane (polityka dostępu); zasady bezpieczeństwa;

2) spodziewane korzyści: uczestnikom zwraca się uwagę na to, że prawdopo-
dobnie nie będą mieli żadnych bezpośrednich korzyści, choć można by im podać 
potencjalne korzyści pośrednie, na przykład w przypadku rejestrów uczestnicy 
mogą być informowani o bieżących testach klinicznych w ich procedurze;

3) spodziewane ryzyka (z ryzykami informacyjnymi włącznie), takie jak: 
potencjalna utrata poufności będąca skutkiem niewłaściwego wykorzystania 
danych, łamanie zasad, włamania do sieci, możliwe ujawnienie informacji doty-
czącej członka rodziny w kraju zamieszkania i zagranicą, także pod jurysdykcją, 
w której obowiązują inne rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych;

4) współdzielenie się danymi w skali międzynarodowej: jeśli dane są prze-
kazywane szeroko i często proces współdzielenia się musi być jasno opisany. Są 
badania pokazujące, że uczestnicy projektów badawczych we wszystkich społe-
czeństwach i grupach chorych chcą być informowani, jeśli mają być zastosowane 
procedury szeroko zakrojonego dzielenia się danymi. Powinno się powiadamiać 
uczestników o tym, że ich dane mogą z dużym prawdopodobieństwem znaleźć 
się w repozytorium, takim jak Europejskie Archiwum Genomu-Fenomu (EGA), 
w którym dostęp do danych będzie nadzorowany przez komitet dostępu do danych 
zgodnie z ustalonymi zasadami;

5) zastosowanie technik NGS: uczestnicy muszą być poinformowani, jeśli 
ich próbki mogą być analizowane z użyciem technik sekwencjonowania gene-
tycznego na dużą skalę, z potencjałem do osiągania istotnych klinicznie odkryć 
ważnych dla danych osób i ich rodzin;

6) przekazywanie ustaleń wtórnych i dostęp do sekwencji to bardzo delikatna 
kwestia, której nie wolno pominąć. Nie ma wspólnie przyjętych zaleceń w tej 
materii, ale świadoma zgoda powinna przynajmniej zawierać deklarację, czy 
takie przekazanie jest planowane i jakie procedury o tym zdecydują. Procedury 
dostępu do danych: aspekty odnoszące się do zgody muszą zawierać szczegóły 
procedur dostępu do danych i określać osoby uprawnione, włącznie z dostępem 
przemysłowym z możliwością komercjalizacji na rzecz strony trzeciej i procedu-
rami własności intelektualnej;

7) prawo do rezygnacji: uczestnik badania zachowuje prawo do wycofania 
się z projektu w dowolnym momencie. Opcje rezygnacji mogą być przedstawione 
z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników (rezygnacja z ponownego kon-
taktu, rezygnacja z dalszego korzystania itp.);
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8) pozwolenie na ponowny kontakt: powinno się zawsze ubiegać o takie 
pozwolenie, aby dało się w przyszłości odnieść do nieoczekiwanych zdarzeń.

Oceniając strategię informacyjną z perspektywy czasu, chciałam podkreślić, 
że powinna być opisana przynajmniej w stopniu ogólnym oraz w odniesieniu do 
losu danych i próbek biologicznych po śmierci dawcy lub w wypadku zakończe-
nia projektu, oraz co do dostępu do wyników badań przez członków rodziny, jeśli 
jest przewidywany, lub w wypadku śmierci.

Uczestnicy powinni mieć możliwość wyboru tam, gdzie w grę wchodzą klu-
czowe składowe umowy. Kluczowe składowe są celem ruchomym i może się 
pojawić potrzeba ponownego nawiązania kontaktu z pacjentami. Stąd szczegól-
nie ważne jest zawarcie kluczowych składowych jako szkieletu komputerowej 
konstrukcji świadomej zgody, pozwala ona na większą elastyczność.

Ostatnio udało się z dużym sukcesem zastosować Zgodę Dynamiczną w róż-
nych lokalizacjach. Badanie RUDy zastosowało Zgodę Dynamiczną w relacji 
ze społecznością cierpiących na rzadkie choroby mięśniowo-szkieletowe13 (The 
RUDy study platform – nowatorskie podejście do badań nad pacjentami cho-
rymi na rzadkie choroby mięśniowo-szkieletowe) oraz w projekcie CHRIS, gdzie 
korzystano z niej przez 7 ostatnich lat prowadzenia badań populacji w perspek-
tywie czasowej.

Odniosę się tu szerzej do zastosowania Zgody Dynamicznej w badaniach 
CHRIS, jako że były one przykładem uwzględnienia wszystkich ww. okolicz-
ności.

Zgoda Dynamiczna nie jest osadzona w próżni, a zarządzanie projektem 
wciela w życie zasadę „umieszczania uczestnika w centrum zdarzeń”14. Cała stra-
tegia komunikacji oraz rekrutacja są planowane w zgodzie z zasadą transparent-
ności i szacunku dla uczestnika.

Kooperatywne Badanie Zdrowia w Południowym Tyrolu (CHRIS) „jest 
badaniem społeczności w przekroju upływającego czasu, zapoczątkowanym  
w 2001 r. po to, by określić genetyczną podstawę pospolitych chorób przewle-
kłych kojarzonych ze starzeniem się człowieka oraz z ich związkami z trybem 
życia i czynnikami środowiskowymi w całej populacji Południowego Tyrolu”15.

Wszyscy ludzie w wieku co najmniej 18 lat, zamieszkali w środkowej lub 
górnej części doliny Vinschgau/Val Venosta, otrzymują zaproszenie do wzięcia 
udziału w badaniu. Do dziś przyjęło je 10 000 osób. Do udziału zachęca się całe 

13  I. Budin-Ljøsne, H. J. Teare, J. Kaye (i in.), Dynamic Consent… 
14  J. Kaye, The tension…
15  C. Pattaro, M. Gögele, D. Mascalzoni (i in.), The Cooperative Health Research in So-

uth Tyrol (CHRIS) study: rationale, objectives, and preliminary results, „Journal of Translational  
Medicine” 2015, t. 13, nr 1, https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12967-015-0704-9 (dostęp: 28.5.2018 r.).
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rodziny po to, aby można było uwzględnić całą linię genealogiczną i określić 
mapę dziedziczenia chorób. Celem badania CHRIS jest prześledzenie interak-
cji między genetycznym uwarunkowaniem pospolitych chorób przewlekłych 
a czynnikami egzystencjalnymi i środowiskowymi w całej populacji. Badanie 
koncentruje się na chorobach sercowo-naczyniowych, metabolicznych, neurolo-
gicznych i na zdrowiu psychicznym. 

Perspektywa kontynuacji badań i wznowienia kontaktu jest częścią modelu 
dużych badań nad populacją. Dotyczy to takich badań jak HUNT w Norwegii, 
projekt Framingham koło Bostonu itd. Możliwość ponownego opisania fenotypu 
lub powrotu do badań, aby zależnie od wyników wstępnych spróbować uzupełnić 
zbiór danych i wypróbować nowy kierunek badawczy, jest opcją pożądaną, nie-
rzadko uniemożliwianą przez trudną i kosztowną logistykę. W projekcie CHRIS 
potrzeba powrotu i ustanowienia stabilnej bazy dla działań była oczywista od 
samego początku, rodząc strategię nakierowaną na budowanie trwałego zaufania 
wewnątrz społeczności i wśród interesariuszy. Cel ten jest także odzwierciedlony 
w strategii rekrutacji i zastosowaniu zasad ELSI do badań, jak również w modelu 
zarządzania danymi i zasobami biologicznymi.

Komunikacja ze społecznością i z indywidualnymi osobami zaplanowana 
jest na różne stadia projektu ze szczególnym uwzględnieniem fazy rekrutacji. 
Powiązane ze społecznością lokalną wielorakimi nićmi badanie CHRIS jest pro-
wadzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego działającej non profit 
Akademii i służby zdrowia Południowego Tyrolu. Centrum rekrutacyjne jest zlo-
kalizowane w referencyjnym szpitalu Schlanders/Silandro w centralnym mieście 
doliny. W każdej gminie rekrutację poprzedza kampania informacyjna, w trak-
cie której idea badań przybliżana jest miejscowym lekarzom rodzinnym, orga-
nizowane są spotkania z samorządem i z liderami organizacji charytatywnych 
i dobroczynnych, publikuje się ogłoszenia w lokalnych mediach i organizuje się 
oficjalne spotkanie w ratuszu, by zainaugurować projekt. Ten ostatni krok gwa-
rantuje bezpośrednią interakcję i dyskusję z mieszkańcami, zapewniając czas 
i miejsce do zadawania pytań. Aktywna faza rekrutacji przewiduje bezpośrednie 
zaproszenie w zaadresowanym imiennie liście kierowanym do każdego dorosłego 
mieszkańca (na adresy podane w publicznie dostępnych listach wyborczych). 
Aby ułatwić identyfikację wariantów genetycznych, które mogą być wzmacniane 
w obrębie rodziny, do wzięcia udziału zachęca się całe rodziny. Z tego powodu 
pierwszy list kierowany jest indywidualnie do każdego członka rodziny jedno-
cześnie, a po nim wysyła się jedno do dwóch przypomnień. Rekrutacja do badań 
przewiduje zapisywanie około 10 osób dziennie.

Po zakończeniu procedury świadomej zgody uczestnicy przechodzą test 
na drżenie mięśniowe, badanie krwi i moczu, pomiary antropometryczne, 
EKG, sprawdzenie ciśnienia krwi. Na koniec uczestnicy udzielają odpowiedzi 
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na przekazywane drogą komputerową pytania, jak również przeprowadzają 
wywiad z samymi sobą według skryptu z komputera. Po tygodniu otrzymują 
list z pełnymi wynikami testów klinicznych włącznie z wynikami krwi, moczu, 
10-sekundowym EKG opisanym przez specjalistę. Ma to ogromne znaczenie dla 
uczestników, jako że jest pierwszą „korzyścią” z uczestnictwa i bezpośrednim 
wkładem w kontrolę stanu zdrowia.

Uczestnicy są zapraszani na omówienie wyników z lekarzem rodzinnym. 
Potencjalnie zagrażające życiu wartości testu laboratoryjnego są monitorowane 
według protokołu ratownictwa przez koordynatora badań i lekarza referen-
cyjnego, co gwarantuje powiadomienie uczestnika w jak najkrótszym czasie. 
Doświadczony lekarz i zespół ratowniczy szpitala Schlanders/Silandro przepro-
wadzają konieczną interwencję w reakcji na poważne zakłócenia pracy serca 
wykryte w badaniu EKG lub na problemy ujawnione w badaniu krwi zgodnie 
z protokołem ratowniczym badania.

Ramy etyczne i prawne projektu CHRIS podporządkowane są zasadzie orien-
tacji na potrzeby uczestnika. Badanie zainwestowało w stworzenie obszernych 
ram dla możliwych implikacji o charakterze etycznym, prawnym i społecznym 
(ang. ELSI), których ideą przewodnią jest chęć budowy i utrzymania trwałego 
zaufania i klimatu współpracy.

Projekt jest w pełni zgodny z aktualnymi regulacjami włoskimi i unijnymi 
oraz Deklaracją helsińską. Przy przetwarzaniu danych surowo przestrzega się 
zasad bezpieczeństwa i prywatności, a publiczny kod dostępu reguluje sposób 
korzystania z danych i próbek. Danymi i próbkami można się dzielić tylko na 
potrzeby konkretnych projektów na podstawie Umowy Transferu Materiałów  
i/lub Danych. 

Zarządzanie projektem CHRIS zorganizowane jest na różnych poziomach: na 
poziomie komitetu wewnętrznego, który monitoruje codzienne kwestie (dostęp do 
danych i próbek, zarządzanie projektem) i na poziomie trzech ciał zewnętrznych: 
zarządu etycznego, zarządu naukowego i komitetu ewaluacyjnego, który ocenia 
ważniejsze zmiany w projekcie i obejmuje interesariuszy z lokalnej służby zdro-
wia i uczestników badania. Kwestie prawne i etyczne są zebrane w opublikowa-
nym na stronie projektu Regulaminie Etycznym i Prawnym – omawia się tam 
przekazywanie informacji o wynikach, obowiązki i zarządzanie projektem, opiekę 
kustodialną i politykę dzielenia się korzyściami, jeśli badanie przyniosło jakieś 
wpływy, co ma się stać, gdy projekt zostanie zakończony itp. Polityka zarządzania 
i Regulamin Etyczny i Prawny są publicznie dostępne i tworzą transparentny wzór 
postępowania do wiadomości członków społeczności i interesariuszy.

Ponieważ projekt CHRIS ma być prowadzony w zmiennej perspektywie 
czasowej, z założeniem przedłużonego użytkowania danych i próbek, wdrożono 
też interaktywny proces zgody dynamicznej podkreślający autonomię uczestni-
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ków i uwzględniający bieżące regulacje. Zgoda dynamiczna zawiera dwa ważne  
elementy: sekcję bieżącej informacji i interaktywną stronę internetową z opcjami 
dynamicznymi, gdzie uczestnicy mogą wybierać pomiędzy różnymi ustawie-
niami i zmieniać swoje preferencje z upływem czasu.

Informację dostarcza się w różnych formatach tak, aby wspomóc świadomy 
odbiór poprzez korzystanie z różnych mediów zastępujących formularz infor-
macyjny. Po zarezerwowaniu wizyty uczestnicy otrzymują (pocztą zwykłą lub 
elektroniczną) szczegółową broszurę informacyjną (http://www.chrisstudy.it),  
która zawiera opis projektu, ilustracje prezentujące kluczowe koncepcje w spo-
sób dostępny dla niespecjalisty oraz wszystkie kwestie etyczne i prawne istotne 
ze względu na proces świadomej zgody. W centrum projektu uczestnicy są pro-
szeni o obejrzenie 9-minutowego filmu informacyjnego (umieszczonego na 
stronie internetowej projektu), który zawiera systematyczną i wyczerpującą pre-
zentację projektu. Film pokazuje w formie wizualnej i za pomocą małych ani-
macji cały proces zadań wykonywanych w ramach badania, sposób korzystania 
z danych i próbek, rodzaj użytych zabezpieczeń i możliwe ryzyka, opisuje też 
prawa uczestnika i źródła dodatkowej informacji. Po obejrzeniu filmu uczestnik 
może zadawać pytania asystentom projektu. Mimo iż nie planowano zastępowa-
nia ustnego kontaktu uczestnika z asystentami projektu, projekcja filmu skróciła 
czas potrzebny na ustne objaśnienia z 20 minut przed wprowadzeniem wstępnej 
projekcji do mniej niż 5 minut po nim. Coroczny biuletyn i aktualizowana infor-
macja na stronie uzupełniają pakiet bieżących informacji potrzebnych do zgody.

Po filmie przychodzi czas na wypełnienie formularza elektronicznej zgody 
bezpośrednio na interaktywnej stronie zgody. Zgoda, o którą się prosi, jest szer-
sza niż sam cel badania. Jednocześnie nadaje się jej różne warstwy i dodaje opcje 
dynamiczne (do zmiany online w czasie) odnośnie do kwestii dzielenia się danymi 
(skala międzynarodowa, publiczne repozytoria danych), przekazywania danych 
wtórnych/nieoczekiwanych (z uwzględnieniem prawa by wiedzieć oraz prawa by 
nie wiedzieć) oraz pozwolenia do użycia próbek i danych w razie śmierci lub 
utraty zdolności prawnej.

Dane dotyczące poziomu dostępu przydzielonego każdemu uczestnikowi 
odnoszą się bezpośrednio do bazy danych i umożliwiają oflagowanie danych 
i automatyczne filtrowanie ich przy przesyłaniu zapytań dla różnych celów zgod-
nie z wyborem uczestników.

Narzędzie dynamiczne może być też użyte do ponownego kontaktu, pobra-
nia dodatkowych danych i ponownej zgody, jeśli zaistniałaby w przyszłości taka 
konieczność.

Narzędzie obsługujące proces Zgody Dynamicznej może być użyte do nawią-
zania ponownego kontaktu i do przekazywania wyników, które nie wymagają 
interwencji lekarza. Przesyłanie wtórnych wyników lub wyników zagrażających  
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zdrowiu podlega innej procedurze i odbywa się za pośrednictwem lekarza. 
W tym wypadku model Zgody Dynamicznej pozwala na wieloetapowe udziela-
nie zgody; w przypadku wyników wtórnych do ponownego kontaktu dochodzi 
tylko przy wcześniejszym udzieleniu zgody na kontakt ze strony odpowiedniego 
lekarza. Wieloetapowa zgoda potrzebna jest po to, by do uczestnika dotrzeć 
w celu „porady” odpowiedniej do tego, o jakim wyniku badania jest mowa. Opis 
postępowania przekazany w czasie przekazywania zgody stwierdza, że w przy-
padku poczynienia klinicznie istotnych ustaleń genetycznych umowa z jednostką 
poradnictwa genetycznego służby zdrowia gwarantuje, że z uczestnikiem skon-
taktuje się genetyk medyczny, który udzieli odpowiedniej porady, zanim wyniki 
będą przetestowane i potwierdzone.

Ogólnej informacji o losach projektu można zasięgnąć za pośrednictwem 
mediów i biuletynów. Informacja o dalszych losach projektu podawana jest 
w dorocznym newsletterze poświęconym ostatnim wydarzeniom oraz poprzez 
osobistą stronę internetową, jeśli w grę wchodziłyby zdarzenia wymagające bez-
pośredniego kontaktu, np. ponownej zgody.

Nowe projekty mogą skorzystać z narzędzia zgody dla celów rekrutacyjnych. 
W procedurze informacyjnej opisane jest zarządzanie Biobankiem CHRIS. 

Uwzględnia ono zasady dostępu do zasobów biologicznych, m.in. zarządzanie 
próbkami, środki prowadzenia operacji i monitorowania, a także opisuje System 
Zarządzania Informacją Biologiczną (BIMS) mający zapewnić bezpieczeństwo 
zbiorów biobanku.

Dostęp do zasobów biologicznych regulowany jest przez komitet dostępu, 
który ocenia protokoły badawcze proszące o dostęp do danych i próbek według 
regulaminu dostępu na potrzeby użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Biobank 
przystąpił do Infrastruktury Badawczej Zasobów Biomolekularnych i Bioban-
kowości (BBMRI), która dostarcza protokoły gwarantujące badania medyczne 
i biologiczne na najwyższym poziomie poprzez promowanie standaryzacji proce-
dur i jakości próbek. Dla maksymalnej transparentności w korzystaniu z próbek 
i danych oraz dla ułatwienia śledzenia procesu użytkowania zasobów biologicz-
nych biobank CHRIS otrzymał kod „Czynnik wpływu na badania zasobów bio-
logicznych” (BRIF) (http://www.p3g.org/brif-bioshare-pilot-study): BRIF6107.

Dzięki promowaniu jasnych reguł zarządzania, ocenianiu osób trzecich 
w kontekście dostępu do danych i próbek, a także dzięki podtrzymywaniu indy-
widualnej wolności wyboru odpowiedniej opcji (narzędzie dynamicznej zgody), 
wyzwanie, którym jest dostosowywanie się do nowych perspektyw naukowych 
przy zachowaniu zgodności z nowymi rozwiązaniami regulacyjnymi, wydaje się 
bardziej wykonalne.

Postęp naukowy wymuszający nawiązywanie ponownego kontaktu i prze-
kazywanie informacji zwrotnej przyczynia się do rozwoju coraz bardziej  
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skomplikowanego modelu zarządzania dostosowawczego poddanego nie tylko 
stałym rozwiązaniom regulacyjnym. Zgoda musi się zaadaptować do tych nowych 
wyzwań i do narzędzi komputerowej Zgody Dynamicznej tak, aby partycypacyjne  
podejście do badań mogło odpowiedzieć na niektóre z tych wyzwań. Dzięki wspar-
ciu komputerowego narzędzia dynamicznej zgody platformy badawcze takie jak 
biobanki mogą oferować zrozumiałą informację, więcej kanałów pośredniczą-
cych na jej przekazanie i nieusuwalną swobodę decyzji i zmiany decyzji w odnie-
sieniu do losów danych i próbek biologicznych, co tworzy potrzebę nawiązywania 
ponownego kontaktu przez badaczy i jednocześnie zmienia samą naturę badań.
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THE DYNAMIC CONSENT IN THE CHRIS STUDY

Summary

The subject of the article is to describe the advantages of the new type of consent used 
for biobanking human biological samples which is dynamic consent. This consent will be 
described through the prism of the Italian study, CHRIS study. The biggest advantages 
of this consent is the possibility of its access to specific scientific research and broad 
information to the patient about the purpose of using his biological sample and data. 
The basic assumption is that the consent given by the donor should not be of a invariable 
nature (it is not written on stones), but it should be dynamic. 
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THE RIGHTS OF DONORS TO AUTONOMY AND PRIVACY 
AS THE BASIS FOR THE FUNCTIONING OF BIOBANKS  

IN TIMES OF BIG DATA1

1. INTRODUCTION

The development of biobanking for scientific purposes is impossible without 
social acceptance for the operation of biobanks. This is best shown by the example 
of the creation of a biobank in the Democratic Republic of Tonga2 and problems 
in acquiring donors with which biobank is measured from Egypt3. Of course, it 
can be pointed out that there are still bioresposites that store human biological 
samples taken without consent and even donor knowledge – without guaranteeing 
the material from whom the material has been obtained, but it should be clearly 
stressed out that they have very limited significance for scientific research. The 
future of science are large and modern biobanks, which collect specific biological 
samples for the needs of scientific research, i.e. population and clinical biobanks.

The donors’ rights to human biological sample are a central problem of 
biobanking for many years. Many problems which raised in the 1980s are still 

1 The presentation has been prepared as part of the project Sonata 12 n. 2016/23/D/HS5/00411 
financed from the resources of National Science Centre, Poland.

2 G. Palson, Antropology, ant the New Genetics, Edynburg 2007, p. 103.
3 W. El-Sayed Abd El-Aal1, N. Fathy Abaas, S. Labib El-Sharkawy (et al .), Biobanking: 

A challenge facing pathologists in Egypt, “British Journal of Medicine and Medical Research” 
2015, Vol. 13, issue 1, pp. 1–10. At the European Biobank Week (conference held on 13–16 Sep-
tember 2016 in Vienna) A. Abdelhafiz, R. Ali (Using different tools to introduce a biobanking 
concept for the public in Egypt) indicated that due to social mistrust in relation to biobanks all 
information programs related to their activities are directed only to medical students (summary of 
presentation available on http://europebiobankweek.eu/wp-content/themes/offreWP_ebw/images/
abstract_book_V5.pdf, accessed: 7.08.2017).
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valid and unresolved, such as the problem of informed consent to biobanking, the 
right to the autonomy of donors4, the development of genetic research. 

Big Data5 basis created new and previously unknown expectations of donors 
and participants of biomedical research. The subject of the article will be present-
ing the challenges for biobanks and their legal regulation in the field of protection 
of donors’ rights6.

2. PROTECTION OF DONORS’ RIGHTS  
WITHOUT A LEGAL BASIS

The basic problem related to the functioning of biobanks and the protection of 
the donors’ rights is the lack of binding legal regulations both in Polish and inter-
national law. Traditionally, it was pointed out7 that their absence creates a great 
uncertainty regarding the permissible use of human biological samples, which 
directly translates into social trust in biobanks. According to J. Pawlikowski’s 
research, there is quite a large acceptance in Poland of biobanking human bio-
logical samples for scientific purposes, although it is significantly limited by the 
uncertainty8 as to the powers that biobanks have in relation to the further transfer 
of samples, export them abroad and commercialization of research9.

4 B. M. Knoppers, C. Laberge, DNA sampling and informed consent, “Canadian Medical 
Association Journal” 1989, Vol. 140, issue 9, p. 1025.

5 S. Paul, A. Gade, S. Malipeddi, The State of Cloud-Based Biospecimen and Biobank Data 
Management Tools, “Biopresernation and Biobanking” 2017, Vol. 15, issue 2, p. 170.

6 The article was created as a result of the project financed by the National Science Centre 
Sonata No. 2016/23/D/HS5/00411 Contracts for biobanking human biological samples for scienti-
fic purposes.

7 This problem was already signalled by the author in the publication On the need to regulate 
biobanks published in the “State and Law” 2012, Vol. 5, since then legislative work in the Ministry 
of Science and Higher Education and in the Ministry of Health has continued. As a result of the 
work of ministerial teams, draft laws and reports were created, which were never published or 
directed to further legislative work.

8 Lack of legal regulation means that this uncertainty also applies to understanding the me-
aning of individual concepts by those involved in the biobanking process, such as doctors, IT spe-
cialists, lawyers, ethicists, biologists or laboratory diagnostics. Research conducted in a Danish 
biobank showed that the employees of this biobank, depending on their education and their func-
tion, used a completely different meaning of such basic concepts as data, information or sample 
(H. Ellis, M. B. Joshi, A. J. Lynn (et al .), Consensus-Driven Development of a Terminology for 
Biobankig, the Duke Experience, “Biopreservation and Biobanking” 2017, Vol. 15, issue 2, p. 131). 
In this situation, it is impossible to provide precise information to donors, which ultimately makes 
it impossible to obtain informed consent.

9 J. Pawlikowski, Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań na-
ukowych ‒ aspekty organizacyjne, etyczne, prawne i społeczne, Lublin 2013, p. 119.
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Currently, Polish biobanks operate without proper legal regulations, creating 
their own standards of conduct based largely on European law and soft law regu-
lations10 created by international organizations as well as guidelines and recom-
mendations of organizations associating biobanks such as BBMRI-ERIC (these 
are binding for biobanks members of the BBMRI.Pl11) or ISBER (International 
Society of Biological and Enviromental Repositories)12. Some Polish biobanks 
also harmonize their standards for dealing with donors as part of cooperation with 
biobanks from other countries, such as UKBiobank13.

In theory, it can be concluded that the majority of human biological sam-
ples were collected during medical procedures, and therefore the donor becomes 
a patient and is entitled to all rights under the Patient Rights and Patient Rights 
Ombudsman Act. In practice, however, such a solution will be possible in a few 
cases only. Firstly, because not always the donor will be a person applying for 
health services or using health services provided by the entity providing health 
services or a person performing a medical profession14. Not all biobanks must be 
entities providing health services within the meaning of art. 2 point 10 of the Act 
of 15 April 2011 On Medical Activities15. Secondly, a some of the biobanks col-
lects human biological samples even without the need to violate bodily integrity, 
e.g., saliva or urine samples, and without the involvement of medical personnel. 
Thirdly, even when the sample was collected during a health service (e.g. during 
surgery or blood collection for diagnostic purposes), patient rights do not include 
what is most important for biobanking, i.e. its further processing for scientific 
purposes. In practice, patient’s rights will not protect those samples that are no 

10 In October 2009, the OECD Council adopted a Recommendation on Human Biobanks and 
Genetic Research Databases; WMA Declaration of Taipei on Ethical Considerations Regarding 
Health Databases and Biobanks Adopted by the 53rd WMA General Assembly, Washington, DC, 
USA, October 2002 and revised by the 67th WMA General Assembly, Taipei, Taiwan, October 
2016; Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with  
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedi-
cine, European Treaty Series No. 164; Additional Protocol to the Convention on Human Rights 
and Biomedicine, concerning Biomedical Research, Strasburg 25.01.2005, European Treaty Series 
No. 195.

11 M. Witoń, D. Stapagiel, J. Gleńska-Olender (et al .), Organization of BBMRI.pl: The Polish 
Biobank Network, “Biopreservation and Biobanking” 2017, Vol. 15, issue 3, p. 269.

12 C. A. Allocca, M. J. Bledsoe, K. Furuta (et al .), ISO/TC276/WG2 Biobanks and Bioresour-
ces: Draft International Standard is now available for comment, “Biopreservation and Bioban-
king” 2017, Vol. 15, issue 4, pp. 399–401. 

13 Such a cooperation agreement was also signed by representatives of Polish biobanks.
14 Definition of the concept of patient art. 3 point 4 of the Act on Patient Rights and Patient 

Ombudsman of November 6, 2008 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318).
15 Dz.U. z 2014 r., poz. 1638, z późn. zm.
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longer needed for the diagnostic or therapeutic process, and can only be classified 
as medical waste16.

However, such a legal situation results that the whole legally binding legal 
regulation is in the contractual node concluded between the biobank and the 
donor and, in practice, this contract takes the form of unilateral, often fairly gen-
eral information provided by the biobank and signing the consent form for the 
biobanking. Therefore, donors are not always informed about the transfer of sam-
ples and data to other establishments, including commercial ones. Therefore, all 
rights granted to donors by soft law acts can only be considered as habits that 
affect the extent of due diligence that a biobank should have to a donor. In addi-
tion, according to the standards determined by, for example, according to § 3.1. 
OECD Guidelines on Human biobanks and Genetic Research Databases using 
human biological samples is possible also without the consent of the donor, if the 
competent bioethics committee agrees. In this respect, the consent of the bioeth-
ics commission replaces the consent of the donor and undoubtedly prevents the 
donor from being able to claim his rights. 

Therefore, it is difficult to create legally binding biobanks regulations regard-
ing donors. In this total chaos connected with donor rights, a new regulation of the 
General Data Protection Regulation should be imposed (hereinafter: GDPR)17. It 
introduces two legal regimes – one very restrictive, assuming that collecting the 
so-called Sensitive personal data is possible only after obtaining the consent of 
the person from whom the data come from and the second (Article 9 of the GDPR) 
enabling to ease the rigors of the GDPR for data processing for scientific purposes 
in the case of legal regulations guaranteeing protection of the rights and freedom 
of the data subject. This means that in the absence of adoption by the legislator of 
Polish regulations guaranteeing the rights of donors or participants of biomedical 
research, their data can be processed only in the first more restrictive regime. In 
practice, due to the scale of the collected samples and difficulties in contact with 
donors, the biobanks will face the need to terminate the activity to or anonymize 
data of all donors. Both solutions are extremely destructive to the development of 
science, but most of all they still do not guarantee donors any rights.

16 It is also problematic when a given sample becomes a medical waste and subject to absolute 
utilization. This is definitely a topic for separate considerations.

17 Regulation (Eu) 2016/679 of the European Parliament and of the Council Of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, p. 1).
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3. RIGHT TO SAMPLE AND RIGHT TO DATA PROTECTION  
AND INTERNATIONAL BIOMEDICAL RESEARCH

Pointing to the need to undertake legislative work in the field of protection of 
donors’ rights, it should be noted that traditionally the rights of donors are divided 
into rights related to a biological sample and personal data related to it. Com-
parative law research presented by Heidi Beate Bentzen18 at the Europe Biobank 
Week conference, shows that in Eastern European countries one identifies the 
protection of the rights of the donor with the protection of personal data, while 
in Western Europe, data protection from the protection of the sample is clearly 
distinguished.

Perceiving the protection of rights resulting from the processing of personal 
data and biological material is a search for a balance between the protection of 
the donors’ privacy and the possibility of conducting scientific research. The 
processes of globalization, so important for the development of science and thus 
also biobanking, have made the basis for modern biomedical research the mutual 
sharing of genetic data between scientific and medical centers (this phenome-
non is known as Genomic Data Sharing)19 and the creation of large international 
research consortia managing tens of millions samples20.

Donors’ rights must therefore be global in nature, regardless of the country 
from which the donor comes. Donor problems are also universal in nature.

The proof of such an approach at the European level is undoubtedly the GDPR 
processing of data for scientific purposes. The Regulation creates completely new 
mechanisms to control the processing of personal data, and therefore also in a com-
pletely different way shapes the entitlement of donors, creating a great uncertainty, 
which I wrote earlier, regarding the further functioning of biobanks. A solution in 
this respect is created by Article 40 GDPR, according to which it is possible to cre-
ate codes of conduct which, once approved by the competent inspection bodies and 
published by the Commission, become binding. Such a code is already created for 
the processing of data for scientific purposes and is intended to guarantee donors 
specific rights with regard to the processing of their data21. 

18 H. B. Bentzen, Human Biological Samples versus Personal Data; more information about 
the conference available: http://europebiobankweek.eu (accessed: 16.01.2018).

19 M. Shabani, E. S. Dove, M. Murtagh (et al .), Oversight of genomic data sharing: What roles 
of ethics and Data Access Committees?, “Biopreservation and Biobankig” 2017, Vol. 15, issue 5,  
p. 472. 

20 P. Holub, M. Swetz, R. Reihs (et al .), BBMRI-ERIC Directory: 515 Biobanks with over  
60 Milion Biological Samples, “Biopreservation and Biobankig” 2016, Vol. 14, issue 6, p. 559.

21 The initiator of the creation of the code of conduct is BBMRI-ERIC, according to the 
work plan, it is to be made public at the beginning of 2018. Polish representatives are involved in 
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The second problem, i.e. the right to a biological sample, has been the subject 
of many judgments of the American courts, as in the case of Morra22, Canavan 
and Catalona23. Over the years, it seemed that both European and American law 
strengthened the principle derived from the transplant law that donors do not have 
the right to obtain financial benefits in exchange for transferred tissues and cells 
and that they do not have any rights to a biological sample. Currently, it should be 
pointed out that new publications emerging from patient movements suggesting24 
the need to clearly determine the donor’s rights to the sample. M. Bledsoe25 using 
the term biorights in relation to such postulates, indicating that it would be neces-
sary to answer the following questions about:

1) the rights and obligations of donors to samples and the extent of their par-
ticipation in profits,

2) the right to control the use of samples for research purposes,
3) and the right balance between the right to autonomy and the rights of the 

community in the field of research.

4. INFORMED CONSENT

The third fundamental problem with regard to donors’ rights is the legal nature 
and scope of consent given by donors26. There is no doubt that the dominant way 
to protect the rights of donors is to base the protection model on the informed 
consent. In accordance with point 12 of the Tajpei Declaration, consent is valid 
only if it was preceded by information on: the purpose of the medical database 
or biobank; the risks and burdens associated with the collection, storage and use 
of data and material; the type of data and material to be collected; procedures for 
the return of results, including accidentally detected health information; rules for 

this work. More on this topic http://www.bbmri-eric.eu/news-events/code-of-conduct-for-using-
personal-data-in-health-research/ (accessed: 16.01.2018).

22 Moore v. Regents of the University of California (1990) 51 Cal. 3d 120 (271 Cal. Rptr. 146, 
793 P.2d 479), http://law.justia.com/cases/california/cal3d/51/120.html (accessed: 16.01.2018).

23 Washington University v. Catalona, 437 F. Supp. 2d 985 (E.D. Mo. 2006), www.circare.org/
lex/03cv01065_opinion.pdf (accessed: 16.01.2018).

24 T. Caulfield, B. Murdoch, Genes, cells, and biobanks: Yes, there’s still a consent problem, 
“PLOS Biology” July 25, 2017, available http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/
journal.pbio.2002654 (accessed: 16.01.2018).

25 M. J. Bledson, Ethical Legal and Social Issues of Biobanking: Past, Present, and Future, 
“Biopreservation and Biobanking” 2017, Vol. 15, issue 2, p. 145. 

26 J. Pawlikowski, Biobankowanie ludzkiego materiłu biologicznego…, s. 171.
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access to medical databases or biobanks; how privacy is protected; that if the data 
and material become completely anonymous, the donor will not be able to find out 
what is happening with his data or material and that he will not be able to withdraw 
his consent; the fundamental rights and guarantees laid down in this Declaration; 
commercial use and distribution of benefits, intellectual property issues and the 
transfer of data or material to other institutions or third countries, if applicable. In 
addition, the Declaration constructs two more rights in this respect, i.e. the right 
to withdraw consent with effect for the future (point 15) and the right to receive 
information on the use of data (paragraph 14). This right to information has also 
become a central mechanism guaranteeing the protection of donors’ rights in the 
OECD Guidelines, such as information (point 4): on acceptable re-contact; on 
situations in which researchers will have access to non-coded personal data when 
the biobank will be obliged to make available biological material or data to third 
parties for non-testing purposes, the right to withdraw consent, about commercial 
products that may be generated as a result of testing on human biological samples 
or data and benefits that the participant can relate to.

It is still emphasized that the problem of consent for biobanking may decide 
about “to be or not to be” biobanks. Meanwhile, it seems that long-lasting discus-
sions on the international forum regarding the definition of informed consent for 
biobanking have shown the need to create new protective mechanisms27. In con-
trast to the concept of informed consent, understood as consent to biobanking for 
a specific research objective in an increasing number of countries, the concept of 
broad consent is adopted28.

As the adopted text of the GDPR on the European level shows, there is also 
acceptance that the use of not all biological samples may be based on the con-
scious consent of the donor. Pursuant to Article 5 (1b) GDPR, data collected for 
another purpose are processed in accordance with the purpose if they are pro-
cessed for scientific purposes. In practice, it seems that particularly in the area of 
protection of the rights of donors associated with personal data, relying only on 
informed consent may be insufficient. In the days of Big Data and the merging of 
new data registers, it is difficult to clearly indicate at what stage consent should 
be obtained, since all processing should be covered. However, passing samples 
and using them in many research projects in different countries makes the consent 
only a formal way of protection.

27 J. Pawlikowski, Dyskusja wokół koncepcji świadomej zgody w kontekście badań nauko-
wych z użyciem ludzkiego materiału biologicznego, “Diametros” 2015, No. 44, p. 104.

28 M. A. Rothstein, B. M. Knoppers, H. L. Harell, Comparative approaches to biobanks and 
privacy, “Journal of Law, Medicine and Ethics” 2016, Vol. 44, issue 1, pp. 3‒6.
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5. THE RIGHT TO AUTONOMY  
IS NOT JUST INFORMED CONSENT

It is worth pointing out in this respect that the postulates of donors in Poland are 
far farther. It is clear from the research conducted by J. Pawlikowski29 that donors 
expect respect for autonomy. There is no acceptance in this respect for a broad 
formula of consent or replacement consent, and in particular for consent to the use 
of blank data. Due to restrictions on further control and obtaining feedback, 70% 
of respondents were in favor of coding their data, not for full anonymisation30. This 
clearly shows the need for potential donors to guarantee them the highest level of 
autonomy regarding the data and samples transferred. This respect of autonomy 
also presupposes that potential donors influence the choice of research that is con-
ducted on their sample. The postulates in this respect have been shaped negatively 
in terms of the subject, i.e. the possibility that some research (e.g. cloning31) should 
not be carried out on a given sample or data and subjectively, ie that specific enti-
ties (e.g. commercial or foreign32) will not be able to run tests using a given sample 
or data. A new trend, therefore, was the recognition not only of the right to auton-
omy as a lack of coercion to participate in research, but also as an active participant 
in research33. It should be emphasized that similar postulates were expressed by 
respondents in both American34 and European35 studies.

6. THE RIGHT TO FEEDBACK INFORMATION  
ABOUT INCIDENTALS FINDINGS

The right to information has become the basis of medical law and protection 
of patients’ rights as well as consumer law. Traditionally, therefore, it is identi-

29 J. Pawlikowski, Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego…, p. 192.
30 Ibidem, p. 175.
31 Ibidem, p. 152.
32 Ibidem, p. 117. 
33 M. Shabani, L. Bezuidenhout, P. Borry, Attitudes of research participants and the general 

public towards genomic data sharing: a systematic literature review, “Expert review of molecular 
diagnostics” 2014, Vol. 14, issue 8, pp. 1053– 1065.

34 J. Murphy, J. Scott, D. Kaufman (et al .), Public Perspectives on Informed Consent for Bio-
banking, “American journal of public health” 2009, Vol. 99, issue 12, pp. 2128–234.

35 G. Gaskell, S. Stares, A. Allansdottir (et al .), Europeans and Biotechnology in 2010. Winds 
of change? A report to the European Commission’s Directorate-General for Research, Brussels 
2010, p. 50. 
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fied with information that is received by the subject who should be protected 
(patient, consumer) so that he can make an informed consent to a medical proce-
dure or contract. In the field of biobanking, this obligation is increasingly under-
stood much more honestly, i.e. as an obligation to provide information to donors 
after obtaining consent in the course of conducted scientific research. In recent 
years there have been many voices of patient organizations indicating the need to  
provide donors with information that has been obtained as part of their research 
and analysis on their biological samples and biomedical data. Under the CHIP Me 
program36 in 2014, analyzes were carried out from 22 European countries, which 
clearly showed37 that action at European level is necessary in terms of the neces-
sity to introduce the obligation to provide information of importance to the patient 
in relation to his health.

The postulation of such an obligation results from the very idea of   biobanking, 
which is based on the honorary donation of biological samples associated with the 
particular trust that biobanks should enjoy. So if donors donate their biological 
material without a gratuity, it is natural that they should receive some additional 
medical information (in practice, donors most often receive morphological results 
or cholesterol levels). However, the right to obtain information about the so-called 
incidental findings is definitely more difficult for biobanks due to legal, economic 
and organizational constraints.

The question arises whether in the absence of express consent to the transfer 
of such information will not be a violation of the right to autonomy, of which 
the right to non-being is an integral part. The Universal Declaration on Human 
Genome and Human Rights directly establishes the human right to abandon all 
research information, indicating that „The right of every person to decide whether 
he wants to be informed about the results of genetic testing and the resulting con-
sequences must be respected”38. This provision is an expression of the awareness 
of the nature of the results of such research. It should be remembered that they do 
not always have to indicate a disease, but only indicate the possibility of its occur-
rence in an unspecified future. Then such information could only constitute an 
unnecessary psychological burden for the patient, especially in a situation where 
for some reasons it is not possible to apply preventive measures.

First of all, the right to information and to non-informed notifications also fol-
lows directly from the bioethical convention. According to the wording of Article 
10 point 2 everyone has the right to read all the information collected about their 

36 COST Action CHIP ME IS 1303, Citizen’s Health through public-private Initiatives: public 
health, Market and Ethical perspective, European Commission, Brussels, Belgium. 

37 I. Budin-Ljøsne, D. Mascalzoni, S. Soini (et al .), Feedback of Individual Genetic Results to 
Research Participants: Is It Feasible in Europe?, “Biopreservation and Biobanking” 2016, Vol. 14, 
issue 3, pp. 241–248.

38 Art. 5C Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 1997.
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health. The bioethical convention also indicates the need to respect the wishes of 
a person who does not want to read this information. It should be noted, however, 
that the bioethical convention allows the possibility of limiting these rights by 
national legislation. Similarly, in accordance with Recommendation No. 10, the 
patient’s right to knowledge and ignorance should be recognized and professional 
mechanisms should be introduced to ensure that it is respected. In the context 
of genetic research involving the provision of information, counseling, informed 
consent procedures and information on research results, practices should be cre-
ated to meet these needs39. Also, the Additional Protocol to the Bioethical Con-
vention on genetic testing for health purposes recognizes the right of every person 
to obtain information resulting from genetic tests, as well as expressing the wish 
of not being informed about them. However, it allows the possibility of limiting 
these rights due to the good of that person40. In addition, the Protocol indicates 
that everyone has the right to respect for their privacy in the context of genetic 
testing results.

Secondly, the question arises who would assess whether a given discovery is 
so significant and reliable for a given person that it already results in an informa-
tion obligation. 

Thirdly, would the biobank also be responsible for the lack of information 
provided, which he would not be informed by the researchers himself. 

Fourthly, the question arises to whom this information should be transmitted, 
whether directly to the donor or his doctor. Undoubtedly, the introduction of such 
an obligation will involve the need to include their costs in research projects.

Such a right is postulated both in the Declaration of Taipei and the OECD 
Guidelines. In addition, it seems that in order to make a decision about further 
participation in the study, take therapeutic and diagnostic measures, information 
about the results of research and further negotiations is also necessary. According 
to Article 26 of the Additional Protocol to the Bioethical Convention on Genetic 
Testing for Health Purposes, participants should be notified of all information 
collected about their health. Also, according to the Declaration on human genetic 
data, no one should be deprived of access to their data in any case41.

39 E. McNally, A. Cambon-Thomsen, C. Brazell (et al .), 25 recommendations on the ethical, 
legal and social implications of genetic testing, Bruksela 2004, p. 15.

40 Art. 16 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concer-
ning genetic testing for health purposes Strasburg 27.11.2008, European Treaty Series No. 203.

41 Art. 13 UNESCO International Declaration on Human Genetic Data, available http://por-
tal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(accessed: 16.01.2018).
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7. CONCLUSIONS

In conclusion, it should be pointed out that since the beginning of the crea-
tion of biobanks, it was in vain to look for legal guarantees of the basic rights 
of donors. In Poland, the legislator did not decide to introduce to the legal sys-
tem regulation on biobanking or biomedical research. The lack of constituted 
law meant that postulates of donors of human biological samples could only be 
implemented at the level of not legally binding declarations or recommendations. 
This resulted in the fact that all donor rights were dependent on the will of the 
biobank, which provided certain information to the donor or not and on the con-
trol of bioethical commissions in this regard. Thus, in relation to such important 
rights as the right to autonomy or privacy, it is created a system separate from 
the Polish law and Polish judiciary. On the one hand, the biobanks functioned in 
a state of legal uncertainty, and on the other hand, the donors did not have guar-
anteed rights. The change of this situation is enforced by the GDPR, which by 
creating legally binding and quite restrictive requirements for the processing of 
personal data also for scientific purposes requires the introduction of principles of 
protection of the rights of donors. Departure from recognizing that only signing 
a consent form or obtaining the approval of the bioethical commission is a condi-
tion for the legality of the functioning of biobanks should be assessed positively. 
As shown by the experience of UKBiobank, an important element of conducting 
research is returning to the donor for new research, data and thus making it an 
important participant in the research. In times of combining medical records, 
international data exchange and samples, the right to the autonomy and privacy of 
the donor takes on a new meaning. Biobank management of Big Data data basis 
means that there are much more real threats to the violation of donor rights and 
therefore require the creation of harmonized legal solutions. Modern technologies 
allow today to communicate with donors more easily (a good example is the use 
of the dynamic consent model presented in the Deborah Mascalzoni article) and 
show new possibilities that are unknown at the stage of sample collection. Finally, 
it should be pointed out that there is a clear and urgent need to undertake legisla-
tive work that guarantees donors the right to autonomy, information on the use of 
their biological material and accidental findings relevant to the health of the donor 
(incidental findings).
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THE RIGHTS OF DONORS TO AUTONOMY AND PRIVACY  
AS THE BASIS FOR THE FUNCTIONING OF BIOBANKS  

IN TIMES OF BIG DATA

Summary

The subject of the article is the analysis of the rights of donors donating their biological 
samples to biobanks in the 21st century. Issues regarding donor rights have been analyzed 
since the 1980s, however, changing times, creating Big Data databases as well as evolving 
legal awareness of donors meant that today the role of donors in the biobanking process 
should be perceived differently. Donors become active subjects of scientific research 
which is connected with the need to answer questions about the obligations to inform 
them about the results of scientific research conducted on their samples or incidental 
findings. Likewise, the combination of data registers and the creation of Big Data basis 
require the re-thinking of terms such as the protection of personal data of donors or the 
anonymisation of their data. These issues are imposed by negligence or complete lack 
of legal regulation of the biobanking, which makes the legal protection of the rights of 
donors dependent on the will of a particular biobank. All these phenomena result in the 
necessity of new approaches to the rights of donors and their inclusion in the future legal 
regulation.

KEYWORDS

biobanks, donors, consent, biomedical research, information, human biological 
sample, personal data, GDPR

SŁOWA KLUCZOWE

biobanki, dawcy, zgoda, badania biomedyczne, informacje, ludzka próbka biolo- 
giczna, dane osobowe, RODO





studia iuridica lXXii

Błażej Marciniak
Uniwersytet Łódzki; Konsorcjum BBMRI.pl

Dominik Strapagiel
Uniwersytet Łódzki; Konsorcjum BBMRI.pl

Piotr Topolski
Uniwersytet Łódzki

ANONIMIZACJA W DOBIE WIELKICH DANYCH – 
SYTUACJA BIOBANKÓW W KONTEKŚCIE RODO1,2

Skok technologiczny w szeroko rozumianej dziedzinie informatyki, którego 
byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, oraz spadek cen mocy oblicze-
niowych (średnio co trzy lata koszt jednostki obliczeniowej zmniejsza się o poło-
wę)3 umożliwiły przetwarzanie i analizę danych na poziomie, jaki nie był nigdy 
wcześniej dostępny. Utworzony został nawet termin opisujący zjawisko wiel-
kich danych – Big Data. W innych dziedzinach jest podobnie, i tak, na nieznaną 
dotychczas skalę masowe kolekcjonowanie ludzkiego materiału biologicznego 
oraz przetwarzanie go do formy cyfrowej, wielokrotne używanie próbek w bada-
niach oraz łączenie danych dotyczących źródła próbki (człowieka) z danymi na 
poziomie „krajowych rejestrów zdrowia pacjentów” czy z danymi genetycznymi 
lub informacji z mediów społecznościowych przyczynia się do wzrostu wiedzy 
i w przyszłości niewątpliwie przyczyni się do poprawy zdrowia społeczeństwa4,5. 
W tym miejscu należy postawić pytanie, czy sytuacja ta nie niesie ze sobą także 
zagrożeń.

1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. „Utworzenie sieci biobanków ludzkiego matreiału 
biologicznego w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomoleku-
larnych BBMRI-ERIC” realizowanego na postawie decyzji nr DIR/WK/2017/01.

2 Praca częściowo finansowana w ramach projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków 
i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” – DIR/WK/2017/01.

3 G. O’Connor, Moore’s Law Gives Way to Bezos’s Law, GigaOm, April 2014, https://gigaom.
com/2014/04/19/moores-law-gives-way-to-bezoss-law/ (dostęp: 3.03.2018 r.).

4 F. F. Costa, Big Data in biomedicine, „Drug Discovery Today” 2014, t. 19, nr 4, s. 433–440.
5 S. J. Mooney, D. J. Westreich, A. M. El-Sayed, Epidemiology in the era of Big Data, „Epi-

demiology” 2015, t. 26, nr 3, s. 390–394.
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Wspomniany rozwój technik i możliwości pozyskiwania oraz analizy danych 
wymusza jednak zwrócenie uwagi na istniejące rozwiązania prawne. Zwłaszcza 
w kontekście ochrony danych osobowych. Rozwijające się liczne portale społecz-
nościowe6, sklepy internetowe, wyszukiwarki, np. google, oraz konta chmur obli-
czeniowych gromadzą dane i profilują swoich użytkowników, którzy notabene 
sami nagminnie udostępniają prywatne informacje o sobie (nie tylko w kontek-
ście imion i nazwisk, numerów PESEL, lecz także modeli zachowań, preferencji 
itp.). Niezależnie od beztroski i łatwości w udostępnianiu swoich danych ludzie są 
narażeni na ciągłą obserwację niejako bez własnej świadomości, np. przy wyko-
rzystaniu systemów zarządzania relacjami z klientem, programów lojalnościo-
wych7 itp. Problem ten został zauważony przez administrację Unii Europejskiej, 
wypracowując nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zastępu-
jące dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE przez rozpo-
rządzenie 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)8 (dalej: RODO). 
Rozporządzenie to wprowadza znaczące ograniczenia dotyczące profilowania. 
Jednocześnie, samo profilowanie definiuje jako zautomatyzowane przetwarza-
nie danych osobowych polegające na ocenie czynników osobowych człowieka 
w celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby, jej sytuacji 
ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygod-
ności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Definicja ta zawarta jest 
w art. 4 pkt 4 RODO. W kontekście badań biomedycznych mianem Big Data 
określa się duże pakiety danych, w tym dotyczących stanu zdrowia ochotnika 
uczestniczącego w badaniach, często w powiązaniu z danymi genetycznymi, 
informacje o zabiegach i świadczeniach medycznych. Przyjęta definicja ogólna 
zakłada współwystępowanie 3 V od angielskiego: volume – objętość, velocity – 
szybka dostępność i zmienność w czasie oraz variety – zróżnicowanie9. Obecnie 
przyjmuje się, że za tym terminem kryją się techniczne i analityczne metody do 
wyciągania interesujących informacji z kompleksowych i różnorodnych pakietów 
danych. Za źródła danych szczególnie istotnych dla badań medycznych uznaje się 
elektroniczne rejestry medyczne, dane wywodzące się z badań klinicznych, dane 
genomowe i inne dane klasyfikowane do danych omicznych (np. proteomicz- 

6 Zob. http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/ (dostęp: 
3.03.2018 r.).

7 Zob. http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html (dostęp: 
3.03.2018 r.).

8 Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1.
9 M. May, Life Science Technologies: big biological impacts from Big Data, „Science” 2014, 

t. 344, nr 6189, s. 1298–1300.
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nych)10, dane behawioralne. Jakkolwiek dostęp do tego typu danych może wyda-
wać się pogwałceniem zasad ochrony danych osobowych, jest on niezbędny do 
prowadzenia nowoczesnych badań naukowych, zwłaszcza z zakresu szeroko 
pojętej genetyki. Takie stanowisko prezentuje też Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie w wyroku z dnia z 14 lutego 2012 r., II SA/Wa 2418/1111, 
który oddalił skargę NFZ na decyzję GIODO nakazującą udostępnienie wrażli-
wych danych osobowych pacjentów leczonych na oddziale kardiologii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Szpital domagał się ujawnienia informacji o przyj-
mowanych przez pacjenta świadczeniach medycznych w innych placówkach, jeśli 
nie był leczony na miejscu. Chodziło o ustalenie skuteczności w czasie zasto-
sowanych metod leczenia, tzw. follow up12. Warto nadmienić, że ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych13 w obecnej formie dopuszcza 
przetwarzanie danych wrażliwych w art. 27 ust. 2 pkt 9, gdy „jest to niezbędne do 
prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej 
do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publi-
kowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwia-
jący identyfikację osób, których dane zostały przetworzone”.

Powszechnie przyjętą metodą stosowaną celem zabezpieczenia danych oso-
bowych jest anonimizacja (ujęcie europejskie, początek XXI wieku), kodowanie 
(ujęcie amerykańskie, początek XXI wieku)14. Definicję anonimizacji zawiera 
norma ISO 29100:2011, która uznaje, że jest to proces, w wyniku którego informa-
cja identyfikująca daną osobę zostaje nieodwracalnie zmieniona w taki sposób, 
iż dana osoba (podmiot informacji) nie może być już zidentyfikowany pośrednio 
lub bezpośrednio ani samodzielnie przez administratora danych osobowych, ani 
we współpracy z jakimkolwiek innym podmiotem15. Jakkolwiek należy pamiętać, 
że anonimowość w kontekście dostępności danych genomowych jest niemożliwa 
do osiągnięcia, gdyż teoretycznie do zidentyfikowania osoby wystarczy infor-
macja na temat 30–80 niezależnych względem siebie polimorfizmów pojedyn-
czych nukleotydów w DNA16. Staje się to problematyczne zwłaszcza w sytuacji 
coraz częstszych tzw. ponownych użyć kolekcji materiału biologicznego wraz 
z dostępną informacją genetyczną do opracowywania kolejnych prac oryginal-

10 V. Marx, Biology: the big challenges of Big Data, „Nature” 2013, t. 498, s. 255–260.
11 Legalis.
12 Zob. http://www.rp.pl/artykul/812483-Informacje-wrazliwe-pacjenta-moga-sluzyc-do-

badan-naukowych.html (dostęp: 3.03.2018 r.).
13 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.
14 B. Elger (i in.), Consent and anonymization in research involving biobanks, „EMBO  

reports” 2007, t. 7, nr 7, s. 661–666.
15 Zob. https://www.iso.org/standard/45123.html (dostęp: 3.03.2018 r.).
16 Z. Lin, A. B. Owen, R. B. Altman, Genomic research and human subject privacy, „Science”  

2004, t. 305, nr 5681, s. 183.
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nych. Jednakże na mocy definicji danych osobowych zawartej w ustawie o ochro-
nie danych osobowych: „(...) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej” 
(art. 6 ust. 1) i „Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości 
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań” (art. 6 ust. 
3). Jeszcze obecnie koszt przebadania na tyle szerokiej populacji, by na podsta-
wie genomu ustalić tożsamość przypadkowej osoby, jest tak duży, że pozwala 
wykluczyć dane genomowe z listy danych osobowych. Problem stanie się realny 
za kilka lat, gdyż już dziś koszt sekwencjonowania genomu człowieka spadł 
do około jednego tysiąca dolarów ze stu milionów w 2001 roku17, a urządzenia 
służące do sekwencjonowania DNA stają się niewiele większe od pendrive’a18. 
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że RODO definiuje dane genetyczne i biome-
tryczne jako dane wrażliwe.  

Niestety – z punktu widzenia naukowca – RODO zmienia definicję danych 
osobowych: „«dane osobowe» oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej («osobie, której dane dotyczą»); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośred-
nio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identy-
fikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej” (art. 4 pkt 1). Co więcej, zgodnie z art. 9  
pkt 1 RODO: „Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidenty-
fikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby”. Wykorzystanie takich danych do badań nauko-
wych jest dopuszczalne na podstawie art. 89 RODO. Może to przede wszyst-
kim usankcjonować poprawnie skonstruowana zgoda na udział w badaniach 
naukowych podpisywana przez ochotnika przed przystąpieniem do badań. Taka 
regulacja stawia niestety pod znakiem zapytania całą ideę otwartych danych, 
która leży u podstaw wielu programów unijnych w ramach Horyzontu 202019, 
czy też krajowych, jak np. Program Operacyjny Polska Cyfrowa20. Należy zatem  
zmienić zasady dostępu do otwartych danych, np. przez wprowadzenie odpo-
wiednich umów licencyjnych czy komisji naukowych opiekujących się zbiorami 

17 Zob. https://www.genome.gov/sequencingcosts/ (dostęp: 3.03.2018 r.).
18 Zob. https://nanoporetech.com/products/minion (dostęp: 3.03.2018 r.).
19 Zob. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en (dostęp: 3.03.2018 r.).
20 Zob. https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/ (dostęp: 3.03.2018 r.).
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danych – w kontekście danych genomowych, aby nie niszczyć skądinąd słusz-
nej idei. Kroki takie są niezbędne z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie 
danych, jakie daje współcześnie stosowana anonimizacja, lub na błędnie stoso-
waną anonimizację. 

Obecnie (w RODO definicja jest utrzymana) termin „anonimizacja” jest 
definiowany w regulacjach Unii Europejskiej jako technika, która w sposób nie-
odwracalny zapobiega identyfikacji. Oceniając sposób, który może być z uza-
sadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej 
osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt 
i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną 
w momencie przetwarzania danych, jak również postęp technologiczny. Zasady 
ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimo-
wych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych 
w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować 
lub już nie można zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc 
przetwarzania takich anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów 
statystycznych lub naukowych21. Niestety zapisy te, nie odnoszą się do sytuacji, 
w której materiał badawczy nie może podlegać pełnej anonimizacji danych. 
Jak udowodniono za pomocą przypadków opisanych w dalszej części, o pełniej 
anonimizacji można mówić jedynie w kontekście zagregowanych danych staty-
stycznych. Takie podejście bardzo często oznacza usunięcie kluczowych danych 
z punktu widzenia badacza. Co więcej, w przypadku badań podłużnych, wie-
loletnich, gdzie co do zasady konieczne jest powracanie do dawców materiału 
biologicznego/ochotników/pacjentów i uzyskiwanie aktualizacji danych, w tym 
np. o charakterze medycznym, pełna anonimizacja na pierwszych etapach bio-
bankowania materiału biologicznego i pochodnych, lub uzupełniających danych 
przekreślałaby sens istnienia takich kolekcji. Problem ten został zauważony już 
dawno i podkreślono, że takie praktyki czynią finansowo i praktycznie niemożli-
wym prowadzenie badań o charakterze prospektywnym22,23. W takim przypadku 
należy zastosować możliwą do odwrócenia przez jak najmniejsze grono osób 
pseudoanonimizację. Z reguły osoby te muszą dysponować odpowiednim klu-
czem kodującym. Innym, niezwykle ważnym aspektem anonimizacji, która jest 
teoretycznie najbezpieczniejszą metodą dla danych ochotnika biorącego udział 
w badaniach, uniemożliwia mu złożenie oświadczenia woli o chęci wycofania się 

21 RODO, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5418_ 
2016_REV_1&from=PL (dostęp: 3.03.2018 r.).

22 B. M. Knoppers, M. H. Zawati, E. S. Kirby, Sampling populations of humans across the 
world: ELSI issues, „Annual Review of Genomics and Human Genetics” 2012, t. 13, s. 395–413.

23 O. Tene, J. Polonetsky, Privacy in the age of Big Data: a time for big decisions, „Stanford 
Law Review Online” 2012, t. 64:63, s. 63–69.
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z badań. Technicznie nie ma możliwości zniszczenia próbek materiału biologicz-
nego, jak również danych będących w relacji do niego po procesie anonimizacji.

Rozwiązaniem alternatywnym stosowanym przez biobanki jest pseudo-
anonimizacja danych osobowych. Technika ta, poprzez stosowanie jedno- lub 
dwustopniowego kodowania, uważana jest za wystarczająco bezpieczną dla 
osób powierzających swoje dane i materiał biologiczny do badań naukowych. 
Zapewniając zbliżony poziom bezpieczeństwa danych, zachowuje jednak możli-
wość odwrócenia procesu dla ponownej jednoznacznej identyfikacji na potrzeby 
choćby wycofania zgody na udział w badaniach lub ponownego kontaktu z bada-
nym. Dzięki tej metodzie, możliwe jest również dopasowanie oryginalnych 
danych do nowego kodu dawcy. Niestety koncepcja ta nie ma wsparcia w ist-
niejących rozwiązaniach prawnych krajów Unii Europejskiej. Do innych metod 
pseudoanonimizujących można zaliczyć stosowanie skrótów poprzez stosowanie 
funkcji „hash” (Hash function). Technika jest popularna i łatwa do przeprowa-
dzenia. W jej efekcie dane o różnej wielkości są kodowane w zunifikowany spo-
sób, np. Jan Kowalski, Anna Nowak, Marcin Nowakowski zostaną zakodowane 
„01”, „02”, „03”, niezależnie od prawdziwej długości znaków kodowanych imion 
i nazwisk24. Inną metodą służącą pseudoanonimizacji jest k-anonimizacja zapro-
ponowana przez Laboratorium Fujitsu, która zakłada automatyczne uogólnienia, 
w sytuacji, gdzie unikalność danych, pomimo zakodowania danych osobowych, 
może prowadzić do łatwej (relatywnie) identyfikacji osoby biorącej udział 
w badaniach25 (tabele: 1, 2, 3, 4, 5).

Tabela 1. Dane wyjściowe

Imię Nazwisko Wiek Płeć Miejsce ur. Choroby

Dorin Owens 33 K Sopot Anemia

Franciszek Dolas 25 M Warszawa Amnezja

Albert Starski 29 M Łódź Amnezja

Maksymilian Paradys 39 M Warszawa Anemia

Źródło: Opracowanie własne.

24 Zob. https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/publications/groupe-art29/wp216_en.pdf 
(dostęp: 3.03.2018 r.).

25 K. Ito, J. Kogure, T. Shimoyama (i in.), De-identification and Encryption Technologies to 
Protect Personal Information, „Fujitsu Scientific & Technical Journal” 2016, t. 52, nr 3, s. 28–36, 
https://www.fujitsu.com/global/documents/about/resources/publications/fstj/archives/vol52-3/pa-
per05.pdf (dostęp: 3.03.2018 r.).
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Tabela 2. Pseudoanonimizacja z wykorzystaniem funkcji haszującej 

Hash Wiek Płeć Miejsce ur. Choroby

G070901 33 K Sopot Anemia

Z070902 25 M Warszawa Amnezja

N070903 29 M Łódź Amnezja

H070904 39 M Warszawa Anemia

Źródło: Opracowanie własne.

Mimo zastosowanej pseudoanonimizacji pozostawione dane pozwalają na 
identyfikację osoby w zbiorze, np. „Płeć” lub „Miejsce urodzenia”.

Tabela 3. K-anonimizacja (1) 

Wiek Miejsce ur. Choroby

30–39 Pow. 100 000 Anemia

20–29 Pow. 100 000 Amnezja

20–29 Pow. 100 000 Amnezja

30–39 Pow. 100 000 Anemia

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 3 usunięto wszystkie pola pozwalające na jednoznaczną identyfika-
cję osoby oraz „rozmyto” pewne dane ‒ pole „Wiek”.

Tabela 4. K-anonimizacja (2)

Wiek Płeć Miejsce ur. Choroby

30–39 n/d Pow. 100 000 Anemia

20–29 M Pow. 100 000 Amnezja

20–29 M Pow. 100 000 Amnezja

30–39 n/d Pow. 100 000 Anemia

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono k-anonimizację w mniej restrykcyjnej odsłonie – 
częściowo zachowano dane na temat płci.
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Tabela 5. Pseudoanonimizacja z wykorzystaniem obu technik

Hash Wiek Płeć Miejsce ur. Choroby

G070901 30–39 n/d Pow. 100 000 Anemia

Z070902 20–29 M Pow. 100 000 Amnezja

N070903 20–29 M Pow. 100 000 Amnezja

H070904 30–39 n/d Pow. 100 000 Anemia

Źródło: Opracowanie własne.

Metoda zawarta w tabeli 5 jest możliwa do zastosowania np. w biobankach. 
Pozwala ona udostępnić możliwie największą część informacji.

Zastosowanie technik pseudoanonimizujących utrudnia możliwość bezpo-
średniej identyfikacji osoby, od której pochodzą dane lub materiał biologiczny. 
Aby dodatkowo zapobiegać reidentyfikacji (bez względu na stosowaną formę ano-
nimizacji czy pseudoanonimizacji), utworzono metodę, w której zasadą jest to, by 
analizę uruchamiać w miejscu bezpiecznie przechowywanych danych, a nie prze-
kazywać dane do prowadzenia analiz (taking the analysis to the data, not the data 
to the analysis). Koncepcja ta została opublikowana pod nazwą dataSHIELD26. 
Przy takim podejściu naukowiec prowadzący badania nie ma dostępu do żadnych 
danych identyfikujących osoby lub też do tzw. danych wrażliwych27. Co więcej, 
wszystkie analizy są przeprowadzane w miejscu przechowywania danych przez 
personel biobanku, a badacz otrzymuje już przeanalizowane, zagregowane dane 
statystyczne. Takie zamknięcie danych niewątpliwie podnosi poziom zabezpie-
czenia danych i choć nie eliminuje niebezpieczeństwa w całości, to wydaje się 
słusznym kierunkiem rozwoju. Przy obecnym rozwoju techniki jedynie pełne 
ograniczenie dostępu do danych pozwala zabezpieczyć posiadane dane. W poni-
żej opisanych przypadkach deanonimizacji danych kluczowym okazał się fakt 
możliwości porównywania danych z innymi bazami, co w dobie powszechnego 
profilowania nie jest trudne.

Metody anonimizacyjne i pseudoanonimizacyjne, aby były skuteczne, muszą 
być stosowane w sposób świadomy i przemyślany. Istnieje kilka udokumento-
wanych udanych prób deanonimizacji danych, gdzie podstawą sukcesu był brak 
dogłębnej analizy i pominięcie innych dostępnych źródeł danych.

1. America On Line 
W 2006 roku America On Line (AOL ) ‒ wyszukiwarka internetowa ‒ opu-

blikowała historię wyszukiwań 650 000 użytkowników. Dane zostały oczywiście 

26 A. Gaye, y. Marcon, J. Isaeva (i in.), DataSHIELD: taking the analysis to the data, not the 
data to the analysis, „International Journal of Epidemiology” 2014, t. 43, nr 6, s. 1929–1944.

27 S. E. Wallace, A. Gaye, O. Shoush (i in.), Protecting personal data in epidemiological rese-
arch: DataSHIELD and UK Law, „Public Health Genomics” 2014, t. 17, nr 3, s. 149–157.
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zanonimizowane oraz usunięte numery IP. Nazwy użytkowników zostały zako-
dowane z użyciem funkcji haszującej – chodziło o zachowanie możliwości anali-
zowania danych. Na pierwszy rzut oka takie podejście wydawało się prawidłowe. 
Nic bardziej mylnego. Jak się okazało, poprzez historię wyszukiwania można 
dojść do danych osobowych użytkownika28.

2. Netflix 
Również w 2006 roku Netflix – portal udostępniający filmy ‒ ogłosił kon-

kurs “Netflix prize”: osoba, która stworzy najlepszy algorytm przewidujący 
ocenę filmów przez użytkownika (bazując na wcześniejszych ocenach) otrzyma  
1 000 000 dolarów. W tym celu zostały udostępnione bazy danych zawierające 
m.in. 100 480 507 ocen filmów wygenerowanych przez 480 189 użytkowników 
serwisu (około 1/8 ogółu użytkowników w tamtym okresie). Niezbędne było 
zachowanie unikalności użytkowników, aby analizy mogły być w ogóle możliwe 
do przeprowadzenia. Dlatego podobnie jak w przypadku AOL identyfikatory 
użytkowników zostały zakodowane przy użyciu funkcji haszujących. Dodat-
kowo usunięto wszystkie publicznie dostępne – opublikowane na Netflix – oceny, 
część dat wystawienia oceny została zmieniona w przedziale +/– 14 dni. Niestety 
dla użytkowników serwisu takie zabiegi okazały się niewystarczające. Okazało 
się, że po połączeniu baz danych Netflixa z informacjami z baz danych serwisu 
IMDB możliwe jest ustalenie tożsamości użytkownika Netflixa. W niektórych 
przypadkach nawet z 99-procentową pewnością. Co gorsza, na podstawie udo-
stępnionych ocen można próbować określać przekonania religijne, poglądy poli-
tyczne czy preferencje seksualne. Badacze z Uniwersytetu w Austin w Texasie 
zarzucili personelowi zły dobór próby oraz wybór niewłaściwego algorytmu ano-
nimizującego. Błędy te miały ułatwić reidentyfikację danych użytkowników29.

3. Genome data Identifying Personal Genomes by Surname Inference
Istnieją też przypadki zidentyfikowania ludzi na podstawie genomu, nie-

ważne, czy chodzi o ustalenie dawców spermy30 czy tych, którzy oddali materiał 
biologiczny do projektów naukowych31, np. 1000 Genome project32. Zasada jest 
podobna, należy zidentyfikować charakterystyczne miejsca w genomie, a następ-
nie porównać z istniejącymi bazami danych genealogicznych – tworzonych  

28 Zob. http://www.nytimes.com/2006/08/09/technology/09aol.html (dostęp: 3.03.2018 r.).
29 Zob. https://arxiv.org/pdf/cs/0610105.pdf (dostęp: 3.03.2018 r.).
30 Zob. http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2010/02/are_sperm_donors_really_

anonymous_anymore.html (dostęp: 3.03.2018 r.).
31 M. Gymrek, A. L. McGuire, D. Golan (i in.), Identifying personal genomes by surname 

inference, „Science” 2013, t. 339, nr 6117, s. 321–324.
32 1000 Genomes Project Consortium, A map of human genome variation from population-

-scale sequencing, „Nature” 2010, t. 467, nr 7319, s. 1061–1073.
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np. na potrzeby ludzi szukających swoich przodków33. Uzyskane wyniki z baz 
danych należy przeanalizować pod kątem dat urodzenia, miejsc zamieszka-
nia. W trudniejszych przypadkach uzyskane informacje można skonfrontować 
z innymi źródłami danych, by móc zidentyfikować daną osobę.  

4. Identyfikacja danych gubernatora Williama Welda 
W latach 90. XX wieku administracja stanu Massachusetts wykupiła dla 

swoich pracowników ubezpieczenia zdrowotne. Kilka lat później postanowiono 
udostępnić dane medyczne osób objętych ubezpieczeniem. Miało to zapewnić 
transparentność całego procesu i rzetelne wydawanie pieniędzy publicznych. 
Ówczesny gubernator stanu zapewniał, iż dane są dobrze przygotowane do udo-
stępnienia i należycie zabezpieczone przed ryzykiem reidentyfikacji tożsamości 
beneficjentów programu. Te słowa zachęciły ludzi do zweryfikowania zapewnień 
gubernatora, w wyniku czego tożsamość samego Williama Welda została ujaw-
niona. Wystarczyło połączyć opublikowaną bazę świadczeń medycznych z reje-
strem wyborczym miasta, z którego pochodził gubernator. W bazie medycznej 
tylko 6 osób miało tę samą datę urodzenia co gubernator, z czego trzy były kobie-
tami; po uwzględnieniu kodu pocztowego dokumentacja medyczna gubernatora 
stała się publicznie dostępna34.

Anonimizacja w dobie Big Data, taniej mocy obliczeniowej komputerów 
i mnogości źródeł danych, nie jest magicznym środkiem pozwalającym na pełną 
ochronę prywatności osób, których danych dotyczy przetwarzanie. Nie ma też 
zastosowania w przypadku gromadzenia danych genetycznych, które ze swojej 
specyfiki identyfikują osoby jednoznacznie, a na drodze do swobodnego dostępu 
takiej identyfikacji stoją jedynie czynniki ekonomiczne i prawne. Należy rozwa-
żyć, czy w ogóle można użyteczne badawczo dane na poziomie pojedynczego 
człowieka zanonimizować. Ponadto nie można ograniczać dostępu do danych, 
zwłaszcza w kontekście człowieka – bez nich współczesna nauka zginie. Pomimo 
stworzenia w przepisach RODO przestrzeni do legalności przetwarzania danych 
wrażliwych na potrzeby badań naukowych oraz rozwoju medycyny (art. 9 ust. 2  
pkt i, j RODO), to już teraz istnieją obawy restrykcyjnych przepisów, które mogą 
spowodować zamknięcie wielu cennych repozytoriów danych. Aby uniknąć dra-
stycznych skutków dla środowiska naukowego, warto jest zrewidować zasady 
dostępu do otwartych repozytoriów. Należy wprowadzić umowy określające 
zasady korzystania z danych, wprowadzić rady naukowe na poziomie repozy-
torium, które ocenią zasadność dostępu do danych dla określonych badań. Aby 

33 Zob. https://www.ancestry.com/.
34 P. Ohm, Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymiza-

tion, „UCLA Law Review” 2009, t. 57, nr 6, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1450006 (dostęp: 3.03.2018 r.).
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zniwelować utrudnienia, jakie niesie ze sobą proponowane rozwiązanie, każde 
repozytorium powinno udostępniać odpowiedni interfejs wyszukiwania, pozwa-
lając na znalezienie szukanych danych, jednocześnie nie zdradzając ich zawartości 
do czasu podpisania licencji. Na przykładzie danych genetycznych dla wyszuku-
jących byłaby udostępniona informacja, czy dane miejsce w genomie (SNP) jest 
zgodne z referencją czy nie, natomiast sama wartość w wynikach wyszukiwa-
nia pozostałaby utajniona. Alternatywnie jako standard należałoby wprowadzić 
koncepcję dataSHIELD. Wówczas administrator danych nie traci kontroli nad 
informacją, którą przetwarza, minimalizowane jest też ryzyko wycieku danych 
przez ograniczenie ilości ich kopii. W kontekście rodzaju danych przetwarza-
nych przez instytucje naukowe jest niezwykle istotne, aby administratorzy tych 
danych utrzymali status zaufania publicznego. Bez spełnienia tego warunku nie 
ma szans na prowadzenie badań omicznych czy GWAS na szeroką skalę. Stwo-
rzenie centralnych jednostek, np. na poziomie województw – biobanków, które 
będą odpowiedzialne za składowanie materiału biologicznego i przetwarzanie 
danych, znacząco może przyczynić się do zabezpieczenia interesów zarówno 
dawców, jak i samych badaczy, czy wręcz całych uczelni, i wydaje się interesu-
jącym kierunkiem do rozwoju. Co więcej, podobne rozwiązania są już dyskuto-
wane w świecie naukowym35.

Współczesna technika i rosnąca świadomość ludzi w zakresie danych oso-
bowych stawia ogromne wyzwania przed badaczami, prawnikami, instytucjami 
naukowymi, prawodawcami i to od decyzji, które za chwilę zapadną, zależeć 
będzie kształt przyszłej nauki.

Wydaje się, że słusznym rozwiązaniem jest tworzenie scentralizowanych 
ośrodków przetwarzania danych wrażliwych, które będą prowadzić szerokie 
usługi analityczne na podstawie umów i licencji oraz wezmą na siebie pełną 
odpowiedzialność za skuteczne zabezpieczenie posiadanych danych poprzez sto-
sowanie unormowanych środków bezpieczeństwa oraz zapewnienie rzetelnego 
kontaktu z osobami, których dane dotyczą. 
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ANONYMIZING THE BIG DATA ‒  
THE SITUATION OF BIOBANKS IN THE GDPR CONTEXT

Summary

Technological development increased abilities of data analysis collecting gathering 
and obtaining from wide range of sources including national health registries. Aim 
of, entering into force on May 2018, General Data Protection Regulation (GDPR) is to 
regulate analysis of wide range of personal data from profiling to healthy issues. New 
regulations may hamper the implementation of research, or realization of projects under 
Horizon 2020 or Digital Poland, that based on data sharing. In order not to waste the 
opportunities and benefits for humanity that modern technology and „open data” can 
bring, appropriate measures must be taken to protect the privacy of individuals. But then 
there is next trap. The more data is protected in the context of privacy protection, the less 
useful they are for scientific purposes. The key point is to find right balance between 
security and usability.
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OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH  
JAKO DANYCH OSOBOWYCH1

DANE GENETYCZNE JAKO PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ

Na szczególny charakter danych genetycznych w kontekście ochrony prywat-
ności i danych osobowych zwrócono uwagę dopiero w ostatniej dekadzie XX w. 

Pierwsze akty prawne dotyczące danych osobowych, w tym te o charakterze 
międzynarodowym, nie wyróżniały tej kategorii danych. Już we wczesnych regu-
lacjach pojawił się wprawdzie podział na dane „zwykłe” i „szczególne” (podle-
gające co do zasady zakazowi przetwarzania), i do tych ostatnich zaliczono m.in. 
dane o stanie zdrowia, to jednak dane genetyczne długo nie były wyróżniane. 
Najważniejszy akt prawny z tamtego okresu – Konwencja nr 108 Rady Europy 
sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych2, nie zawiera żadnych 
szczególnych postanowień odnoszących się do danych genetycznych. W świetle 
jej przepisów można uznać, że o ile w zakresie, w jakim dane genetyczne wskazują 
na stan zdrowia jednostki, należy je traktować tak jak inne dane o szczególnym 
charakterze, co oznacza, że nie powinny podlegać automatycznemu przetwarza-
niu, chyba że prawo wewnętrzne zawiera odpowiednie gwarancje ochrony (art. 6 
Konwencji nr 108), o tyle w pozostałym zakresie dane genetyczne są traktowane 
jak zwykłe dane osobowe.

Idea wyróżnienia „szczególnych kategorii danych osobowych” funkcjonuje 
od początku prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. Jakkolwiek 
wykorzystanie danych zwykłych pod pewnymi (zmieniającymi się) warunkami 
było dopuszczalne, to przetwarzanie danych „szczególnych” zostało poddane 
szczególnym rygorom. Kategorie takich danych są wyróżniane ze względu na 
ich znaczenie dla jednostki, np. w pierwszej wersji francuskiej ustawy o infor-
matyce, bazach danych i wolnościach (z 1978 r.) w art. 31 zakazano umieszczania  

1 Tekst powstał według stanu prawnego na dzień 3 marca 2018 r.
2 Dz.U. z 2003 r., nr 3, poz. 25, dalej: Konwencja nr 108.
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i przechowywania w „pamięci zinformatyzowanej” (fr. mémoire informatisée) 
danych ujawniających pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, filozoficzne lub 
religijne oraz dane o przynależności związkowej3. 

Konwencja nr 108 objęła zakazem przetwarzania podobny katalog, uzupeł-
niając go o wspomniane dane o stanie zdrowia, a także dane o życiu seksualnym. 

Kolejny istotny akt prawny, dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych 
danych4, w art. 8 ust. 1 zabrania przetwarzania danych osobowych ujawniają-
cych pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne 
lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również przetwa-
rzania danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego. Dyrektywa przewiduje 
jednak wiele wyjątków od zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych. 

Dane genetyczne nie zostały zatem również w dyrektywie 95/46/WE wyróż-
nione jako „szczególne”, niemniej w pewnym zakresie mogą korzystać z większej 
ochrony, jeśli ujawniają stan zdrowia. 

W tym miejscu warto wspomnieć o aktach, które stanowią ważny przejaw 
zainteresowania regulacją prawną kwestii genetycznych. Powszechna Deklaracja 
o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka z dnia 11 listopada 1997 r. wskazuje, 
że każdy ma prawo do poszanowania własnej godności i praw niezależnie od cech 
genetycznych, a także na konieczność poszanowania niepowtarzalności każdego 
człowieka i różnic między ludźmi (art. 2).

Zgodnie z art. 5 lit. a Deklaracji „badania, leczenie lub diagnozowanie doty-
czące genomu jednostki ludzkiej mogą być podejmowane tylko po starannym 
uprzednim oszacowaniu potencjalnych zagrożeń i korzyści, przy przestrzeganiu 
wszelkich innych postanowień prawa obowiązującego w danym kraju”. Wydaje 
się, że postulat ten może odnosić się również do skutków badań w sferze prywat-
ności informacyjnej. Ten sam przepis (lit. c) daje każdej osobie prawo do decy-
dowania o tym, czy chce być informowana o wynikach badania genetycznego 
i wypływających stąd konsekwencjach.

Warto także zwrócić uwagę na troskę autorów Deklaracji o skutki wyko-
rzystania danych, przy czym nie chodzi tu tylko o naruszenie prywatności, lecz 
o potencjalne zagrożenie dyskryminacją. Wątek ten ostatnio przybrał na sile, 
szczególnie w związku z obawami na tle wykorzystania danych w celach anali-
tycznych, niejasnością algorytmów używanych w analizach itp. Artykuł 6 Dekla-
racji stanowi więc, że „nikt nie powinien, w oparciu o swe cechy genetyczne, być 
przedmiotem dyskryminacji, której celem lub wynikiem byłoby naruszenie praw 

3 Artykuł 30 tej ustawy poddawał również szczególnemu reżimowi przetwarzanie danych 
o skazaniach.

4 Dz.Urz. UE L 281 z 23.11.1995, s. 31, z późn. zm., dalej: dyrektywa 95/46/WE.
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człowieka, jego podstawowych wolności lub godności”. Podobne ujęcie zagadnie-
nia zakazu dyskryminacji znalazło się w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (2007/C 303/01)5, a także w tzw. konwencji biomedycznej6.

Deklaracja zaleca także wprowadzenie ochrony prawnej poufności danych 
genetycznych dotyczących osoby podlegającej identyfikacji i przechowywanych 
lub przetwarzanych dla celów badawczych lub jakichkolwiek innych.

Wśród innych aktów przyjmowanych przez międzynarodowe gremia odno-
tuję jeszcze Międzynarodową Deklarację UNESCO w sprawie danych genetycz-
nych z dnia 16 października 2003 r. Zwrócono w niej uwagę m.in. na „delikatny” 
charakter ludzkich danych genetycznych. Mogą one bowiem określać genetyczne 
predyspozycje dotyczące jednostek, a „możliwości te mogą być większe niż 
zakłada się w momencie pobierania danych”, mogą wywierać poważny wpływ na 
rodzinę, na potomstwo, a w niektórych przypadkach – na całą grupę, mogą być 
również „nośnikiem informacji, których znaczenie niekoniecznie musi być znane 
w momencie pobierania próbek biologicznych”. Przy przetwarzaniu wszelkich 
danych medycznych, w tym danych genetycznych, należy zachować równie wyso-
kie standardy poufności, niezależnie od ich dostrzegalnej treści informacyjnej.

Ważny aspekt wykorzystywania danych genetycznych został wyrażony 
w art. 3 Deklaracji: każdy człowiek ma własny, charakterystyczny profil gene-
tyczny. Tożsamości danej osoby nie można jednak ograniczać do cech genetycz-
nych, gdyż tworzą ją złożone czynniki edukacyjne, środowiskowe i indywidualne 
oraz więzi emocjonalne, społeczne, duchowe i kulturowe z innymi ludźmi, a jej 
ważnym wymiarem jest wolność.

STATUS DANYCH GENETYCZNYCH W USTAWIE  
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.7 wzo-
rem Konwencji nr 108 i dyrektywy 95/46/WE znalazł się katalog danych pod-
legających zakazowi przetwarzania (art. 27). Jedną z kategorii są dane o kodzie 
genetycznym. Ustawa nie zawiera jednak definicji tych danych. Przepis ten co 
do zasady stanowi implementację art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE. Jak już 
wspomniałem, w dyrektywie wymieniono dane dotyczące zdrowia (ang. data  

5 Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1.
6 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biolo-

gii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, przyjęta przez Komitet Mini-
strów w dniu 19 listopada 1996 r. Polska podpisała, ale nie ratyfikowała do tej pory tej Konwencji. 

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922, dalej: UODO.
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concerning health), nie wyróżniono jednak danych genetycznych (danych 
o kodzie genetycznym)8. Polska ustawa poszła zatem w tym zakresie dalej, chro-
niąc lepiej ten aspekt danych genetycznych, który nie zawiera danych o zdrowiu 
(w UODO wyróżniono także dane o nałogach, których nie ma w katalogu szcze-
gólnych danych w dyrektywie 95/46/WE, było to jednak spowodowane faktem, 
że w owym czasie nałogi nie były w Polsce uznawane za jednostkę chorobową).

STAN PRAWNY OD 25 MAJA 2018 R.

Istotnym aktem prawnym dotyczącym omawianego zagadnienia jest rozpo-
rządzenie 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)9, które znaj-
dzie zastosowanie od 25 maja 2018 r. Forma rozporządzenia oznacza, że będzie 
ono stosowane bezpośrednio w krajowym porządku prawnym, bez konieczności 
implementacji. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza m.in. definicję danych 
genetycznych, której do tej pory nie mieliśmy.

Zgodnie z art. 4 pkt 13 „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe doty-
czące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które 
ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które 
wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby 
fizycznej. Motyw 34 RODO doprecyzowuje, że chodzi w szczególności o analizę 
chromosomów, kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub kwasu rybonukle-
inowego (RNA) lub analizy innych elementów umożliwiających pozyskanie rów-
noważnych informacji.

Jak wspomniałem, RODO znajdzie zastosowanie od 25 maja 2018 r., jednak 
z uwagi na to, że akt ten wszedł już w życie, można odwoływać się do jego posta-
nowień już dziś, interpretując obecnie obowiązujące przepisy. W przypadku 
danych genetycznych jest to o tyle istotne, że obecnie nie ma legalnej definicji 
tych danych, a jednocześnie obowiązujące akty prawne i orzecznictwo posługują 
się w tym zakresie różną terminologią. Warto temu zagadnieniu poświęcić nieco 
więcej miejsca.

8 Por. E. Kulesza, Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego 
i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 5.

9 Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, dalej: RODO.
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ZAGADNIENIA TERMINOLOGICZNE 

W literaturze poświęconej prawnym regulacjom genetyki zwraca się uwagę 
na problemy terminologiczne. Między innymi użyte w UODO sformułowanie 
„dane o kodzie genetycznym” nie jest sformułowaniem precyzyjnym.

Kod genetyczny to reguła, według której informacja genetyczna, zawarta 
w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach 
wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów 
w ich białkach w procesie biosyntezy białek10. 

Innymi słowy, kod genetyczny to raczej zasada kodowania, a nie treść zako-
dowanej informacji. Z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych ma to 
znaczenie z uwagi na fakt, że ochroną jest objęta treść danych, a nie sposób ich 
zapisu. Podkreśla się, że bardziej adekwatne z punktu widzenia ochrony danych 
osobowych byłoby posługiwanie się sformułowaniem „informacja genetyczna”11.

Informacja genetyczna jest określana jako informacja zawarta w sekwencji 
kwasów nukleinowych (DNA lub w przypadku niektórych wirusów RNA), która 
jest przekazywana organizmom potomnym (dziedziczność). Kolejność, czyli 
sekwencja, nukleotydów w DNA genów decyduje o zdolności syntezy w komórce 
roślinnej czy zwierzęcej określonych białek, a w konsekwencji o określonych ich 
właściwościach. Informacja genetyczna organizmu stanowi sumę informacji 
wszystkich jego genów i jest powielana w procesie replikacji DNA, a w wyniku 
podziałów komórkowych przekazywana komórkom potomnym12. Informacja 
genetyczna jest więc czymś w rodzaju zminiaturyzowanego zapisu cech danego 
organizmu przekazywanego następnym pokoleniom. To te cechy mają znaczenie 
z punktu widzenia prawa ochrony danych. 

Informacja genetyczna zawarta jest w genomie, tj. w materiale genetycznym 
zawartym w podstawowym zespole chromosomów. 

W polskim prawie występuje również pojęcie niekodującej części DNA. To 
ta część genu, która nie zawiera żadnej informacji o budowie białek. Pozwala 
ona na wyodrębnienie 10 charakterystycznych dla danej osoby układów (plus 11. 
grupowego – płci), nie wskazuje jednak zewnętrznych, fizycznych cech osób. Na 
podstawie analizy tworzony jest zdigitalizowany profil DNA mający postać ciągu 
cyfr, który jest charakterystyczny dla każdego człowieka. Profil nie jest więc 
źródłem informacji biologicznych.

10 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_genetyczny (dostęp: 3.03.2018 r.).
11 Por. J. E. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych,  

LEX/el. 2011, przypis 575.
12 Zob. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja-genetyczna;3914688.html (dostęp: 

3.03.2018 r.).
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DANE GENETYCZNE JAKO DANE OSOBOWE

Istotą ochrony danych jest ochrona prywatności osoby, a konkretnie element 
autonomii informacyjnej, a więc kontroli jednostki nad dotyczącymi jej informa-
cjami13. Dlatego ochronie prawnej nie podlegają wszystkie informacje o osobie, 
a jedynie te, które można tej osobie przypisać.

Według definicji zawartej w art. 6 UODO i opartej na dyrektywie 95/46/WE  
za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (ust. 1). Osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub 
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo 
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjo-
logiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (ust. 2). Informacji 
nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby 
to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (ust. 3).

Definicja przyjęta w RODO zasadniczo nie odbiega od powyższej, rozbu-
dowano jedynie część ilustrującą pojęcie danych osobowych o nowe przykłady. 
Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfi-
kowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie iden-
tyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, 
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa-
jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Fakt odwołania w definicji „czynników genetycznych” nie przesądza jeszcze 
o tym, że każda informacja genetyczna będzie „daną osobową” – musi pojawić się 
cecha identyfikowalności osoby. Identyfikowalność polega na możliwości wskaza-
nia osoby, której dotyczą posiadane przez nas dane. Innymi słowy, jeśli możemy 
wskazać osobę, której dotyczą dane będące w naszym posiadaniu, to wszystko co 
mamy na jej temat, będzie danymi osobowymi podlegającymi ochronie na pod-
stawie przepisów o ochronie danych osobowych. Podkreślmy, że identyfikacja nie 
polega na ustaleniu imienia, nazwiska i adresu osoby, choć ustalenie tych informa-
cji w większości przypadków pozwoli nam wskazać, o kogo chodzi. Często bowiem 
możemy zidentyfikować (wskazać) osobę bez ustalenia jej imienia i nazwiska. 

Z powyższego wynika również, że dane osobowe, które w trakcie przetwa-
rzania zostaną pozbawione cechy identyfikowalności, przestaną podlegać prze-
pisom UODO (a po 25 maja 2018 r. – RODO). Należy jednak pamiętać, że celem 

13 Por. A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006, s. 93.
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anonimizacji jest nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osób. Polega na 
trwałym usunięciu tych danych, które pozwalają na identyfikację konkretnych 
osób. Anonimizacja nie jest jednorazową czynnością, ale procesem, ponieważ 
należy stale monitorować, czy dane, które zostały zanonimizowane, w wyniku 
pojawienia się nowej technologii, połączenia z innymi danymi nie nabrały 
ponownie cech identyfikujących jednostki. 

Jak już wspomniałem, dane osobowe to określona treść. Za dane co do 
zasady nie uznaje się sposobu zapisu danych, technicznego sposobu gromadzenia 
danych itp. Zwracał na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku 
z dnia 19 grudnia 2001 r., II SA 2869/0014, który dotyczył wprawdzie sposobu 
gromadzenia danych (kopiowanie dokumentów), a nie sposobu zapisu samych 
danych, niemniej wydaje się, że zdanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
iż „posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub 
przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego 
utrwalania (przetwarzania)”, może mieć również zastosowanie do kodu genetycz-
nego. Wydaje się jednak, że każdy przypadek należy oceniać osobno. D. Kre-
kora-Zając wskazuje, że: „Początkowo w literaturze reprezentowany był pogląd, 
iż kod genetyczny obowiązuje powszechnie, czyli we wszystkich organizmach 
jednakowe kodony kodują te same aminokwasy. Obecnie nie budzi wątpliwości 
fakt, że nie jest to jeden kod, a istnieją pewne jego warianty. Jak wynika jednak 
z badań prowadzonych przez genetyków, takie kody spotyka się w praktyce nie-
zwykle rzadko”15. Gdyby zatem okazało się, że kod genetyczny w jakiś sposób 
charakteryzuje osobę, a w szczególności wynikają z niego jakieś jednostkowe 
cechy, wówczas kod również należałby do kategorii danych osobowych.

Wątek identyfikacji osoby oraz „nośnika” pojawił się w polskim orzecznic-
twie. Wojewódzi Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 czerwca 
2013 r., II SA/Wa 666/13, stwierdził, iż „nie ulega wątpliwości, że wyizolowana 
próbka DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, a także zawiera ona infor-
macje o stanie zdrowia. Każda próbka materiału genetycznego będzie oznaczona 
specjalnym kodem, który umożliwi skarżącej pełną i jednoznaczną identyfikację 
osoby fizycznej, poprzez powiązanie próbki z danymi osobowymi klienta, w któ-
rych posiadaniu będzie skarżąca”16.

Należy zwrócić uwagę, że dane genetyczne wynikające z materiału gene-
tycznego jednej osoby mogą dotyczyć również innych osób. Informacja gene-

14 ONSA 2003, nr 11, poz. 29, „Wokanda” 2002, nr 6, s. 33.
15 D. Krekora-Zając, Prawo do materiału genetycznego człowieka, LEX/el. 2014, wraz z po-

daną tam literaturą.
16 LEX nr 1676307. Opis sprawy wskazuje, że mamy do czynienia z tzw. pseudonimizacją, 

która nie jest równoznaczna z anonimizacją danych. Pseudonimizacja nie oznacza bowiem, że 
administrator trwale uniemożliwił identyfikację osób, a jedynie wewnątrz organizacji oddzielił 
dane bezpośrednio identyfikujące osoby od pozostałych.
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tyczna może bowiem wskazywać na skłonność do zachorowania na określone 
kategorie nowotworów czy też możliwość wystąpienia choroby w młodszym 
wieku niż średnia populacyjna, zarówno u osoby badanej, jak i u jej potomstwa. 
Istnieje bowiem ryzyko przekazania określonej mutacji potomstwu. Dziedziczy 
się wprawdzie nie chorobę, a predyspozycję do jej wystąpienia, ale z punktu 
widzenia ochrony prywatności nie ma to większego znaczenia. Informacje 
o określonych predyspozycjach chorobowych są w sposób oczywisty danymi 
osobowymi, i to danymi niosącymi szczególne ryzyko dla osób, których dotyczą. 
Mogą bowiem wpływać na decyzje o zatrudnieniu danej osoby, o udzieleniu jej 
ochrony ubezpieczeniowej itp. Informacja o predyspozycji do określonych chorób 
może być moim zdaniem uznana za informację o stanie zdrowia, co potwierdza 
przynależność danych genetycznych do katalogu szczególnych kategorii danych 
podlegających zakazowi przetwarzania wynikającemu z art. 27 ust. 1 UODO,  
a w przyszłości – z art. 9 RODO.

Dodajmy jeszcze, że z informacji genetycznej mogą wynikać również predys-
pozycje innego typu, np. do sportu lub popełniania przestępstw. 

Na szczególny charakter danych genetycznych i konieczność odróżnie-
nia takich danych od danych o stanie zdrowia zwróciła uwagę Grupa Robocza 
powołana na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46/WE17. W dokumencie roboczym 
z 2004 roku wskazano m.in. na niezmienność tych danych przez całe życie czło-
wieka, na identyfikowalność konkretnej osoby za pomocą tych danych z jednej 
strony i na możliwość charakteryzowania innych osób za pomocą danych tej 
osoby z drugiej, na to, że charakterystyka genetyczna jest z reguły nieznana pod-
miotowi danych, wreszcie – na łatwość pozyskiwania materiału genetycznego 
oraz na to, że wyniki – z uwagi na często niewłaściwą procedurę pobierania mate-
riału – mogą być błędne. 

W świetle powyższego należy zatem pozytywnie ocenić zaliczenie danych 
genetycznych do szczególnych kategorii danych i potraktowanie ich niezależnie 
od danych o stanie zdrowia.

WYJĄTKI OD ZAKAZU PRZETWARZANIA DANYCH  
O KODZIE GENETYCZNYM W UODO

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W odniesie-
niu do danych zwykłych podstawy prawne wymieniono w art. 23 ust. 1 UODO, 

17 Zob. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recom-
mendation/files/2004/wp91_en.pdf (dostęp: 3.03.2018 r.).
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natomiast w odniesieniu do danych należących do szczególnych kategorii obo-
wiązuje co do zasady wspomniany zakaz ich przetwarzania. Ustawa o ochro-
nie danych osobowych przewiduje jednak wiele wyjątków od zakazu. Zgodnie  
z art. 27 ust. 2 UODO przetwarzanie danych o szczególnym charakterze jest 
dopuszczalne pod ściśle określonymi warunkami, a mianowicie jeżeli: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi 
o usunięcie dotyczących jej danych;

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych 
bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony;

3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych intere-
sów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, 
nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia 
opiekuna prawnego lub kuratora;

4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych 
związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych 
organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozo-
ficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy 
wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących 
z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwa-
rancje ochrony przetwarzanych danych;

5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw 
przed sądem;

6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 
odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwa-
rzanych danych jest określony w ustawie;

7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo 
leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem 
usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych;

8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości 
publicznej przez osobę, której dane dotyczą;

9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygo-
towania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyż-
szej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może 
następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały 
przetworzone;

10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw 
i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym.
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Celowo przytaczam wszystkie wymienione w UODO wyjątki od zakazu 
przetwarzania danych, w tym danych o kodzie genetycznym, ponieważ takie 
sformułowanie przepisu może oznaczać, że każdy wyjątek może zostać zasto-
sowany do dowolnej kategorii danych objętych zakazem. Innymi słowy, wyjątki 
nie są przypisane do określonych kategorii danych, co mogłoby sugerować, że 
np. w pewnych warunkach kościół lub związek wyznaniowy mógłby przetwa-
rzać dane genetyczne swoich członków (oczywiście musiałoby to być objęte 
celami statutowymi). Taka interpretacja nie byłaby jednak prawidłowa, choć nie 
budzi wątpliwości, że można zastosować kilka wyjątków do pojedynczej kate-
gorii danych. Po pierwsze, należy kierować się ściśle treścią danego wyjątku,  
a w szczególności celami przetwarzania określonymi w niektórych z nich, po 
drugie – zasadami wyrażonymi w art. 26 UODO, które mają zastosowanie nieza-
leżnie od tego, z jaką kategorią danych osobowych mamy do czynienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 UODO administrator danych przetwarzający dane 
powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, któ-
rych dane dotyczą, a m.in. jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:

 − przetwarzane zgodnie z prawem – cele przetwarzania muszą zatem mieścić się 
w granicach obowiązujących przepisów;

 − zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dal-
szemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami – wyrażona tu zasada celo-
wości oznacza, że np. nie przechowuje się danych „na zapas”, w przypadku 
badań genetycznych przechowywanie próbek w formie identyfikującej pod-
mioty danych bez oznaczonego i określonego prawem celu jest niedopusz-
czalne. Zgoda podmiotu danych na przechowywanie danych, niezależnie od 
prowadzonych badań, w przypadku materiału genetycznego musi być wyra-
żona nie tylko na piśmie, lecz także wyraźnie wskazywać, że obejmuje np. 
bezterminowe przechowywanie danych genetycznych;

 − merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są prze-
twarzane – co oznacza, że zakres danych musi odpowiadać np. celowi badania;

 − przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których doty-
czą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania – co 
oznacza, że po osiągnięciu celu, np. wykonaniu badania, dane powinny zostać 
usunięte lub zanonimizowane.

Wydaje się, że przy spełnieniu określonych warunków większość wymienio-
nych w art. 26 ust. 2 UODO wyjątków może znaleźć zastosowanie do przetwa-
rzania danych genetycznych. Wykluczyłbym możliwość stosowania wyjątków 
określonych w punktach 4 i 6 (przetwarzanie danych przez kościoły, związki 
wyznaniowe i inne danych o swoich członkach oraz przetwarzanie danych w rela-
cjach pracowniczych bez wyraźnej podstawy w przepisach prawa pracy). 
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Jednocześnie, zwrócę uwagę, że odwołanie w punkcie 2 do „zezwolenia” 
w przepisie szczególnym innej ustawy zawiera interesujące zastrzeżenie, iż prze-
pis taki musi stwarzać pełne gwarancje ochrony danych ze szczególnej katego-
rii. Sformułowanie to zakłada możliwość oceny przepisu szczególnego ustawy, 
np. przez podmiot danych lub GIODO, pod kątem istnienia bliżej nieokreślo-
nych „pełnych gwarancji”, a w konsekwencji możliwość uznania, że wspomniany 
wyjątek, a więc przepis ustawowy, nie ma w danej sprawie zastosowania. Jak 
wynika z orzecznictwa, taką gwarancją może być tajemnica wynikająca z prze-
pisów szczególnych18.

Do przetwarzania danych o szczególnym charakterze upoważniona jest m.in. 
Policja. Zgodnie z art. 20 ust. 2b pkt 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.19 
Policja może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 UODO, 
z tym że „dane dotyczące kodu genetycznego obejmują informacje wyłącznie 
o niekodującej części DNA”. Takie dane mogą dotyczyć jedynie osób:

 − podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego;
 − nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako prze-

stępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
 − o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
 − stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzają-
cych zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób20;

 − poszukiwanych lub zaginionych oraz wobec których zastosowano środki 
ochrony i pomocy przewidziane w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochro-
nie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka21, a także o których mowa  
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrory-
stycznych22.

Regulacje szczególne dotyczące danych o szczególnym charakterze były 
także przedmiotem kontroli konstytucyjnej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., K 39/1223, 
orzekł, że art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

18 Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2003 r., II SA 412/02, LEX nr 194482, dotyczący ochro-
ny danych zawartych w dokumentacji prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 14 października 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

19 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1782.
20 Dz.U. z 2014 r., poz. 24, z późn. zm.
21 Dz.U. z 2015 r., poz. 21.
22 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 452.
23 OTK-A 2015, nr 1, poz. 2; przepis ustawy został zmieniony, obecnie NIK nie ma uprawnień 

do przetwarzania zakwestionowanych danych.
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Izbie Kontroli24 w zakresie, w jakim uprawnia upoważnionych przedstawicieli 
Najwyższej Izby Kontroli do przetwarzania danych ujawniających poglądy poli-
tyczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie gene-
tycznym, nałogach lub życiu seksualnym, jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51  
ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przetwarzanie jednostkowych danych 
ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak 
również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym nie jest 
przydatne do realizacji konstytucyjnych i ustawowych kryteriów kontroli  
(art. 203 Konstytucji RP i art. 5 ustawy o NIK). W odniesieniu do danych gene-
tycznych Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż „nie ulega wszakże wątpliwości, 
że w szczególności dane ujawniające kod genetyczny odnoszą się do sfery osobi-
stej jednostki i jej cech indywidualnych, na które nie ma ona wpływu, stanowiąc 
zarazem zakazane kryterium różnicowania w rozumieniu art. 32 Konstytucji”. 
Trybunał Konstytucyjny odwołał się zatem do zasady równości i zakazu dys-
kryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiegokolwiek 
powodu. Podkreślił jednocześnie fakt, że informacja genetyczna jako niezmienna 
i niezależna od woli osoby, nie może być powodem dyskryminacji jednostki.

ZAKAZ PRZETWARZANIA DANYCH GENETYCZNYCH  
I WYJĄTKI OD TEGO ZAKAZU W RODO 

W RODO dane genetyczne wymieniono w katalogu szczególnych kategorii 
danych (art. 9 ust. 1) podlegających zakazowi przetwarzania. Ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych przewiduje także wiele wyjątków od zakazu; poniżej 
zostaną wymienione tylko te, które w mojej ocenie mogą dotyczyć przetwarzania 
danych genetycznych oraz różnice w porównaniu do wyjątków przewidzianych 
obecnie w przepisach UODO. Warto podkreślić, że na mocy art. 9 ust. 4 RODO 
państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym 
ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych bio-
metrycznych lub danych dotyczących zdrowia25.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje jako wyjątek sytuację, 
gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych 
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach. Wyraźny charakter 

24 Dz.U. z 2012 r., poz. 82, 1529 i 1544; obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 524, dalej: 
ustawa o NIK.

25 W chwili oddawania tekstu, projekt stosownych polskich przepisów nie był jeszcze znany; 
zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950 (dostęp: 3.03.2018 r.).
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zgody oznacza, że nie może to być np. zachowanie wskazujące na wolę pod-
miotu danych, tylko „aktywne” oświadczenie obejmujące zgodę na przetwarza-
nie danych genetycznych. Nowością w RODO jest zastrzeżenie, że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego może zawierać przepis, iż zgoda nie może 
uchylić zakazu przetwarzania danych o szczególnym charakterze.

Warto także wspomnieć o wyjątku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody. Tu różnica z UODO polega na tym, że przetwarzanie szczegól-
nych danych nie jest zależne od ustanowienia kuratora lub opiekuna prawnego.

Podobnym do UODO wyjątkiem jest także przetwarzanie danych osobowych 
upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem, że mają być 
one upublicznione w „sposób oczywisty”, co moim zdaniem oznacza koniecz-
ność oceny, czy na pewno informacje pochodzą od podmiotu danych, a także 
elementu woli tej osoby co do upublicznienia takich danych.

Powtórzy się wyjątek odnoszący się do sytuacji, gdy przetwarzanie jest nie-
zbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawo-
wania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje także wyjątek od 
zakazu przetwarzania szczególnych danych, w tym danych genetycznych, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do 
ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw pod-
stawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. Następuje tu zatem, podobnie 
jak w UODO, odwołanie do przepisów szczególnych, z zastrzeżeniem, że podle-
gać będzie ocenie jakość tych przepisów z punktu widzenia interesu publicznego 
i przestrzegania praw jednostki.

Ponadto przetwarzanie szczególnych danych będzie dopuszczalne, jeśli 
będzie ono niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, 
do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia 
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania 
systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową 
z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem szczególnych warunków 
i zabezpieczeń. Mają one polegać na tym, że dane osobowe będą przetwarzane 
przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zacho-
wania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkow-
skiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez 
inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej 
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na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustano-
wionych przez właściwe organy krajowe.

Wyjątek dotyczy również sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze 
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicz-
nego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, 
na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują 
odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane doty-
czą, w szczególności tajemnicę zawodową.

Ostatni z wyjątków, o których warto wspomnieć w kontekście danych gene-
tycznych, to przetwarzanie danych do celów badań naukowych na podstawie 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 
odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 
której dane dotyczą.

Jak wynika z powyższego, niektóre z wyjątków od zakazu przetwarzania 
danych genetycznych wymagają uregulowania w przepisach prawa krajowego.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
GENETYCZNYCH

Niezależnie od podstawy prawnej, przetwarzanie danych genetycznych rodzi 
po stronie administratora danych wiele obowiązków.

Przede wszystkim mamy do czynienia z obowiązkiem informacyjnym pole-
gającym na konieczności dostarczenia podmiotowi danych wielu informacji na 
temat okoliczności przetwarzania jego danych (art. 24 i 25 UODO, w których opi-
sano zakres obowiązku w zależności od źródła danych). Warte podkreślenia jest, 
że RODO wprowadza obowiązek podania kategorii informacji podlegających 
przetwarzaniu (art. 14 dotyczy tylko przypadku, gdy dane pochodzą od osoby 
trzeciej). W kontekście badań genetycznych spełnienie tego obowiązku będzie 
wymagało analizy, jakie konkretnie dane będą przetwarzane i jak można okre-
ślić wyniki badań, które również mogą być danymi osobowymi. Mając na uwa-
dze fakt, że wyniki badania mogą dotyczyć osób trzecich, obowiązek ten będzie 
miał zastosowanie również wobec tych osób. Dodatkowo RODO wymaga, aby 
wszelka komunikacja, w tym udzielenie informacji na podstawie art. 14, była pro-
wadzona w „zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym 
i prostym językiem” (art. 12 ust. 1). Od obowiązku informacyjnego RODO  
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przewiduje wiele wyjątków, w tym np. gdy przetwarzanie danych jest objęte 
określoną prawem tajemnicą zawodową (może to być tajemnica lekarska).

Dane podlegają zabezpieczeniu na zasadach przewidzianych w UODO i prze-
pisach wykonawczych, których omówienie ze względu na ich szczegółowość tu 
pominę. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że RODO nie zawiera szczegóło-
wych wymagań odnośnie do bezpieczeństwa danych. Bezpieczeństwo opiera 
się na zasadzie risk-based approach, tj. wymogu dokonywania oceny zagrożeń 
i dopasowania do środków bezpieczeństwa. Takie podejście jest m.in. uzasad-
nione tym, że środki zabezpieczenia mogą ewoluować wraz z rozwojem techno-
logii i nie jest możliwe określenie ich w przepisach prawa. Ważnym elementem 
tego podejścia będą zasady privacy by default oraz privacy by design. Na przy-
kładzie badań genetycznych można je opisać następująco. Na etapie projektowa-
nia badania należy „wbudować” w projekt mechanizmy ochrony prywatności, 
a ochrona ta ma być domyślna, tzn. że np. krąg osób dopuszczonych do danych 
powinien być minimalny z możliwością rozszerzenia za zgodą lub na żądanie 
osoby badanej. Jeśli robi się komercyjne testy genetyczne, to wyniki mogą być 
udostępnione tylko za zgodą osoby badanej. 

W przypadku przetwarzania danych genetycznych na dużą skalę (pojęcie to 
nie zostało zdefiniowane, ale należy przyjąć, że obejmuje m.in. laboratoria zaj-
mujące się komercyjnymi testami genetycznymi lub prowadzące badania gene-
tyczne) RODO przewiduje konieczność dokonania oceny skutków planowanego 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych, a w przypadku potwierdzenia ist-
nienia wysokiego ryzyka – obowiązek skonsultowania tego przetwarzania z orga-
nem nadzorczym26. Duża skala przetwarzania danych genetycznych wymusi na 
administratorze danych obowiązek powołania inspektora ochrony danych, odpo-
wiednika dzisiejszego administratora bezpieczeństwa informacji (którego powo-
łanie jest obecnie dobrowolne) (art. 37 ust. 1 lit. c RODO). 

W RODO nie będzie natomiast obowiązku zgłaszania przetwarzania danych 
genetycznych do organu nadzorczego. Jednakże naruszenie ochrony, w tym np. 
wyciek danych, będzie rodził obowiązek powiadomienia zarówno organu nad-
zorczego, jak i samego podmiotu danych na zasadach przewidzianych w art. 33 
i 34 RODO.

Podmiot danych ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także 
prawo ich usunięcia w przypadku, gdy są przetwarzane np. bez podstawy praw-
nej. W RODO prawa te zostaną utrzymane, a dodatkowo wprowadzono nowe, 
takie jak prawo do przeniesienia danych i prawo do ograniczenia przetwarzania. 

26 Szerzej na temat tego obowiązku A. Mednis, Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogól-
nym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w: G. Sibiga (red.), Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, Biblioteka Mo-
nitora Prawniczego, Warszawa 2016, s. 29.
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Skorzystanie z pierwszego z nich będzie zależne od podstawy prawnej: w przy-
padku danych genetycznych będzie ono bardzo ograniczone, ale nie wyłączone. 
Z tego prawa będzie można skorzystać, jeśli dane będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy. Teoretycznie można zatem 
rozważać prawo do przeniesienia danych będących informacją genetyczną z jed-
nego ośrodka badawczego do drugiego.
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THE PROTECTION OF GENETIC DATA  
IN THE DATA PERSONAL DATA PROTECTION REGULATIONS

Summary

Any information relating to an identified or identifiable natural person is considered 
personal data, and as such, is protected by data protection laws. There are, however, a few 
specific categories of personal data related to the intimate sphere of life, the processing of 
which is, in principle, prohibited, unless one of several exceptions occurs. 

Although, early data protection regulations distinguished the state of health as 
specific category of data, genetic data were not treated as such. Therefore, in the light 
of Convention 108 (adopted in 1981) and Directive 1995/46, genetic data were treated 
as “ordinary” personal data. The Polish Data Protection Act from 1997 went further 
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than the Directive 95/46 and listed “genetic code” among specific categories of data. 
However, the term “genetic code” was not defined in the Act and in practice caused 
a lot interpretation problems. The General Data Protection Regulation, adopted in 2016 
and replacing national laws, including Polish data Protection Act, enumerates genetic 
data among specific categories of data. In the light of the GDPR “genetic data” means 
personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a natural 
person which give unique information about the physiology or the health of that natural 
person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the 
natural person in question. 
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genetic information, genetic code, data protecion act, GDPR
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BIOBANKI W DOBIE BIG DATA  
Z PERSPEKTYWY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Przy okazji dyskusji nad prawną regulacją biobanków prowadzonych dla 
celów badań naukowych często powtarza się, że rozwój nowych technologii, 
w szczególności związanych z obiegiem informacji, stawia nowe wyzwania przed 
ustawodawcą. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, że prace legisla-
cyjne w tym zakresie muszą uwzględniać wymogi przewidziane w Konstytucji 
RP, które dotyczą zarówno aspektów formalnych, a w szczególności kształtu pro-
cesu legislacyjnego i uwzględnienia podziału norm między ustawę i inne akty 
normatywne, jaki i aspektów materialnych – ochrony wyznaczonych przez Kon-
stytucję RP wartości. 

Analizując przepisy konstytucyjne dotyczące prawa do prywatności i auto-
nomii informacyjnej jednostki, należy stwierdzić, że ustrojodawca wprowadził 
mechanizmy pozwalające na zaprojektowanie architektury obiegu informacji 
o stanie zdrowia1, w tym informacji genetycznej. Konstytucja RP zawiera w tym 
zakresie również istotne wymogi co do instrumentów ważenia interesu jednostki 
oraz interesu społeczeństwa, w szczególności przez badanie proporcjonalności 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.

Eskalacja procesów przetwarzania danych powoduje wzrost ilości i inten-
sywności zagrożeń dla prywatności jednostki. Zagrożenia te wymagają dostoso-
wania instrumentów ochrony prawnej w celu utrzymania ochrony praw jednostki 
na wymaganym konstytucyjnie poziomie.

PODSTAWOWE POJĘCIA 

W literaturze funkcjonują różne definicje biobanków, od bardzo ogólnych, 
określających je jako zbiory próbek biologicznych mające różne przeznaczenie  

1 K. Łakomiec, Konstytucyjne gwarancje ochrony prywatności informacyjnej wobec rozwo-
ju nowych technologii, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 1.
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(w tym między innymi zbieranych w celach klinicznych i celach naukowo-badaw-
czych), do precyzyjnych, rozróżniających różne rodzaje biobanków2. W moim 
opracowaniu będę się odnosiła do biobanków prowadzonych dla celów badań 
naukowych (dalej również: biobanki, biobanki naukowe). 

W polskim prawie nie ma obecnie legalnej definicji biobanków prowadzonych 
dla celów naukowych. Kontynuowane są jednak działania zmierzające do zmiany 
tego stanu rzeczy. W ramach prac eksperckich realizowanych przez Zespół do 
Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie działający przy 
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013–2014 została opracowana 
definicja biobanku. W tym rozumieniu biobank oznacza „jednostkę organiza-
cyjną prowadzącą działalność w zakresie gromadzenia (pobierania, przetwarza-
nia, przechowywania), dystrybucji i udostępniania materiału biologicznego oraz 
powiązanych z nim danych dla celów badań naukowych, użytkującą zgroma-
dzone zasoby w sposób wielokrotny i długotrwały, stosującą określone proce-
dury postępowania, mające na celu zachowanie wysokiej jakości zgromadzonych 
zasobów i ochronę praw dawców, a także posiadającą odpowiedni organ nadzoru 
w postaci komitetu naukowo-etycznego”3. Wydaje się, że ta definicja zawiera 
istotne z perspektywy analizy konstytucyjnej elementy kontekstu przetwarzania 
danych w biobanku. Należy również dodać, że funkcjonowanie biobanków, jako 
dużych baz danych, często połączonych w sieci przewidujące wymianę informa-
cji, jest ciekawym przedmiotem badań wpływu masowego przetwarzania infor-
macji na regulacje dotyczące praw jednostki. 

W biobankach naukowych są zbierane i przetwarzane różne rodzaje danych 
dotyczących jednostki, w tym dane o stanie zdrowia, oraz dane genetyczne (sta-
nowiące główny przedmiot biobankowania) oraz dodatkowo inne dane relewantne 
z perspektywy działalności biobanków (np. dane o uzależnieniach, warunkach 
środowiskowych, wieku), a także dane identyfikujące jednostkę. W literatu-
rze poświęcono wiele miejsca analizie charakteru danych przechowywanych  

2 D. Krekora-Zając, Zgoda na przetwarzanie danych przez biobanki dla celów naukowych, 
(w:) A. Białek, M. Wróblewski (red.), Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, Warsza-
wa 2016, s. 51 i n.; H. Gottweis, A. Petersen, Biobanks and governance: an introduction, (w:)  
H. Gottweis, A. Petersen (red.), Biobanks: Governance in Comparative Perspective, London 2008, 
s. 5; M. J. Molnar, P. Bencsik, Establishing a Neurological-Psychiatric Biobank: Banking, Infor-
matics, Ethics, „Cellular Immunology” 2006, t. 244, s. 101–104. W moim opracowaniu z 2014 r. 
przyjęłam, że biobanki populacyjne to długoterminowe programy zakładające zbieranie i prze-
chowywanie materiału genetycznego oraz uzyskanej z niego informacji genetycznej, które są 
– w ramach tych programów – połączone z różnymi rodzajami danych odnoszących się do osoby 
dawcy, takimi jak informacje o stanie zdrowia, dane o środowisku życia czy dane demograficzne 
(K. Łakomiec, Wybrane konstytucyjne aspekty funkcjonowania biobanków populacyjnych, „Pań-
stwo i Prawo” 2014, z. 12, s. 54).

3 Wytyczne dotyczące biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań 
naukowych, Warszawa 2015.
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w biobankach, ze szczególnym uwzględnieniem informacji genetycznej4. 
W ramach tych opracowań została przedstawiona teoria o wyjątkowości infor-
macji genetycznej (genetic exceptionalism). Cechy, które miały przesądzić 
o wyjątkowym charakterze tych danych, to: możliwość identyfikacji jednostki 
za pomocą informacji genetycznej, jej predyktywny charakter i związana z nim 
możliwość dyskryminacji ze względu na cechy genetyczne, dzielenie charakte-
rystyki genetycznej przez spokrewnione osoby, możliwość ujawnienia na pod-
stawie badań danych genetycznych informacji o pochodzeniu jednostki, wpływ 
odkryć genetyki na wybory reprodukcyjne i przyszłe pokolenia, przeświadczenie 
społeczeństwa o wyjątkowości danych genetycznych oraz łatwość pozyskiwania 
i trwałość materiału genetycznego5. Teoria ta spotkała się z krytyką ze względu 
na zasadnicze trudności w rozróżnieniu informacji genetycznej i innych danych 
o stanie zdrowia, i w konsekwencji, na brak możliwości stworzenia narzędzi 
prawnych zakładających zróżnicowaną ochronę tych danych6.

Należy zastanowić się, czy pojawienie się zjawiska Big Data będzie miało 
zasadniczy wpływ na dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa. U pod-
staw tego fenomenu leżą duże zbiory danych, które mogą być dowolnie agrego-
wane i analizowane, w różnych celach. Analiza Big Data jest wykorzystywana 
do odkrywania generalnych trendów i powiązań, ale może też być przetwarzana 
w celu wywierania bezpośredniego wpływu na jednostkę7. Dane te mogą pocho-
dzić z różnych źródeł (np. monitoring, pozyskiwanie danych przy okazji doko-
nywania innych czynności czy pozyskiwanie danych z istniejących wcześniej 
zbiorów). Jednak o Big Data można mówić jedynie wówczas, jeśli te dane są 
zebrane, cyfrowo utrwalone i sformatowane w sposób pozwalający na ich ana-
lizę8. Dane w tych zbiorach są przetwarzane przy użyciu algorytmów. Źródłem 
fenomenu Big Data jest wzrastająca dostępność narzędzi automatycznego prze-
twarzania informacji. W literaturze zwraca się uwagę, że wpływ Big Data na 
medycynę polega na popularyzowaniu długoterminowego przechowywania, 
agregacji i dzielenia przez różne podmioty wrażliwych danych dotyczących 
zdrowia jednostki. Raz zebrane dane mogą w tym kontekście być wykorzysty-
wane i łączone z innymi danymi w ramach nieograniczonej liczby projektów  

4 Zob. G. Laurie, Genetic Privacy. A Challenge to Medico-Legal Norms, Cambridge 2002, 
s. 92; A. Krajewska, Conceptual Quandaries about Genetic Data – A Comparative Perspective, 
„European Journal of Health Law” 2009, t. 16, nr 1.

5 K. Łakomiec, Wybrane konstytucyjne aspekty…, s. 58.
6 Zob. szerzej: K. Łakomiec, Wybrane konstytucyjne aspekty…, s. 58–59.
7 Opinia Grupy Roboczej Artykułu 29 nr 3/2013 w sprawie ograniczenia celu, s. 35.
8 Por. K. J. Strandburg, Monitoring, Datafication, and Consent: Monitoring, Datafication, 

and Consent, (w:) J. Lane, V. Stodden, S. Bender, H. Nissenbaum (red.), Privacy, Big Data, and the 
Public Good: Frameworks for Engagement, Cambridge 2014, s. 10–12.
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badawczych9. Może to oznaczaj odejście od związania pierwotnym celem pozy-
skania danych. Te zjawiska determinują konieczność uwzględnienia podczas 
analizy wyzwań, jakie wiążą się z funkcjonowaniem prawa w „płynnej rzeczy-
wistości”10.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI  
I AUTONOMIA INFORMACYJNA W KONSTYTUCJI RP

Prawo do prywatności jest zagwarantowane w art. 47 Konstytucji RP11. 
Z kolei art. 51 Konstytucji RP precyzuje gwarancje dotyczące autonomii infor-
macyjnej jednostki stanowiącej element prawa do prywatności12. 

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że na prawo do prywatności składają 
się zasady i reguły odnoszące się do różnych sfer życia jednostki, a ich wspólnym 
mianownikiem jest przyznanie jednostce prawa do dokonywania autonomicznych 
wyborów przy jednoczesnym ograniczeniu zewnętrznej ingerencji w te wybory13. 
Trybunał stwierdził również, że zawarte w art. 47 Konstytucji RP prawo do pry-
watności „(...) znajduje zastosowanie do wielu różnych sfer aktywności jedno-
stek, obejmując ochroną wielopoziomową sieć dóbr osobistych i pozostając tym 
samym w ścisłym związku ze szczegółową regulacją zawartą m.in. w art. 30,  
art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 53 ust. 1 i 7 oraz art. 76 Konstytucji”14.

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie stwierdził, że stanowiące 
jeden z podstawowych elementów aksjologii demokratycznego państwa prawnego 

9 J. P. Woolley, How Data Are Transforming the Landscape of Biomedical Ethics: The 
Need for ELSI Metadata on Consent, (w:) B. Daniel, L. Floridi (red.), The Ethics of Biomedical Big 
Data, Springer 2016, s. 172.

10 E. Łętowska, Prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, z. 3.
11 „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imie-

nia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.
12 „Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 

dotyczących jego osoby” (ust. 1); „Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostęp-
niać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”  
(ust. 2); „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa” (ust. 3); „Każdy ma prawo do żądania sprosto-
wania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny 
z ustawą” (ust. 4); „Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa” 
(ust. 5).

13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1997 r., K 21/96, OTK ZU 1997,  
nr 2, poz. 23.

14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, nr 6,  
poz. 85.
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konstytucyjne prawo podmiotowe do prywatności ma dwa aspekty. Pierwszym 
z nich jest autonomia decyzyjna jednostki, rozumiana jako możność samostano-
wienia o swym życiu osobistym w aspekcie przedmiotowym, podmiotowym oraz 
czasowym, drugim zaś autonomia informacyjna jednostki gwarantująca w szcze-
gólności możność samodzielnego wyznaczania przez jednostkę sfer dostępności 
innym podmiotom informacji o sobie15.

Warunki przetwarzania informacji o jednostce już od dłuższego czasu są 
przedmiotem zainteresowania sądu konstytucyjnego. Trybunał wypowiadał się 
wielokrotnie na temat norm wyrażonych w art. 47 i 51 Konstytucji RP, rów-
nież w kontekście ich wzajemnej relacji. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego 
ochrona życia prywatnego, gwarantowana w art. 47 Konstytucji RP, obejmuje 
także autonomię informacyjną (art. 51 Konstytucji RP) oznaczającą prawo do 
samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej 
osoby oraz prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znaj-
dują się w posiadaniu innych podmiotów16. Trybunał stwierdził, że art. 47 i 51 
Konstytucji RP zawierają normy mające na celu ochronę tej samej wartości, którą 
jest sfera prywatności17. 

Prawo do prywatności na gruncie Konstytucji RP należy więc uznać za agre-
gat norm (instytucję), na który ze względu na więź funkcjonalną składają się 
normy kształtujące prawa podmiotowe jednostki i nakładające na państwo okre-
ślone obowiązki skorelowane z tymi prawami18. Jak zauważa Trybunał Konsty-
tucyjny: „Ciążący na organach państwa obowiązek zagwarantowania wolności 
i praw oznacza nie tylko zakaz nadmiernej ingerencji, w tym polegającej na nie-
jawnym pozyskiwaniu przez organy państwa informacji o osobach, ale ma szer-
szy wymiar. Zdaniem Trybunału, wynika z niego obowiązek stworzenia przez 
państwo warunków, w których obywatele z zagwarantowanych im wolności 
i praw mogą swobodnie korzystać. Warunkiem zapewnienia wolności i praw jest 
zaś poczucie bezpieczeństwa w państwie i braku zagrożeń obywateli”19.

Przełomowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na temat informacji 
genetycznej jest wyrok z dnia 11 października 2016 r., SK 28/1520, dotyczący 
zasad pobierania materiału biologicznego do badań genetycznych. Wyrok ten 

15 Ibidem.
16 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, nr 1,  

poz. 3; 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002, nr 6, poz. 83; 20 czerwca 2005 r., K 4/04,  
OTK-A 2005, nr 6, poz. 64.

17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2011 r., K 33/08, OTK-A 2011, nr 10,  
poz. 116.

18 K. Łakomiec, Konstytucyjne gwarancje ochrony…, s. 64.
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7,  

poz. 80.
20 OTK-A 2016, nr 79.



110 KATARZyNA ŁAKOMIEC

dotyczy co prawda postępowania karnego, ale uwagi dotyczące konstytucyjnych 
zasad odnoszących się do przetwarzania informacji genetycznej są uniwersalne.

Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pobranie materiału bio-
logicznego z ciała człowieka stanowi ingerencję w jego nietykalność osobistą, 
której istota wiąże się m.in. z nienaruszalnością integralności cielesnej. Należy 
przy tym podkreślić, że za taką ingerencję została uznana nieinwazyjna metoda 
pozyskiwania tkanek, jaką jest pobranie wymazu ze śluzówki policzków. Try-
bunał podkreślił, że czynność ta stanowi ingerencję w nietykalność osobistą 
(art. 41 ust. 1 Konstytucji RP)21. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że 
pobranie materiału biologicznego może być uznane za ograniczenie prawa do 
ochrony życia prywatnego. Zdaniem Trybunału: „Ze względu na ilość i charakter 
informacji zawartych w próbce materiału biologicznego, m.in. w postaci kodu 
genetycznego człowieka, który zawiera istotne dane np. na temat stanu zdrowia, 
pochodzenia i cech dziedzicznych, uzyskanie materiału biologicznego pozwala-
jącego na przeprowadzenie analizy DNA, mającego dodatkowo bardzo osobisty 
charakter, stanowi ingerencję w sferę prywatności człowieka, ponieważ sama 
świadomość wykorzystania informacji genetycznej w przyszłości może wywo-
ływać stres, niepokój lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na integralność 
psychiczną człowieka. W konsekwencji sama czynność pobrania wymazu ze ślu-
zówki policzków stanowi wkroczenie w sferę prywatności jednostki chronioną 
na gruncie art. 47 Konstytucji, przede wszystkim w aspekcie integralności psy-
chicznej i autonomii informacyjnej”22. Trybunał rozważał również, czy pobra-
nie próbki biologicznej stanowi ingerencję w autonomię informacyjną jednostki. 
W jego ocenie: „Skoro treścią autonomii informacyjnej, chronionej na podsta-
wie art. 51 ust. 2 Konstytucji, jest m.in. prawo do samodzielnego decydowania 
o ujawnianiu innym informacji dotyczących siebie i pozostawienie każdemu 
swobody określenia sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie, to obowiązek 
przekazania próbek materiału biologicznego, zawierających istotne i bardzo oso-
biste informacje, w tym kod genetyczny człowieka, stanowi wkroczenie w tak 
rozumianą sferę autonomii informacyjnej. Ochroną wynikającą z art. 51 ust. 2 
Konstytucji objęty jest bowiem każdy rodzaj informacji na temat jednostki, nie-
zależnie od sposobu jego utrwalenia, a zatem także informacja genetyczna, której 
nośnikiem jest wyizolowana próbka DNA”. Jest to zbieżne z poglądami Sądu Naj-
wyższego, który stwierdził, że spreparowane fragmenty tkanek i narządów mogą 
stanowić dokumentację medyczną23.

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 „(…) do kategorii dokumentacji medycznej [przynależą – uwaga własna] także informacje 

medyczne uprzedmiotowione w postaci spreparowanych fragmentów tkanek i narządów pobra-
nych w celu określenia przyczyny zgonu pacjenta, przy wykonywaniu sekcji zwłok” (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r., V CSK 256/10, LEX nr 794581).
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OGRANICZENIA PRAWA DO PRYWATNOŚCI I AUTONOMII 
INFORMACYJNEJ JEDNOSTKI

Konstytucja RP zakłada, że w warunkach złożonego życia społecznego i sze-
rokiego katalogu chronionych konstytucyjnie wartości konieczne są mechanizmy, 
które będzie można zastosować w sytuacji, w której dwie lub więcej wartości nie 
mogą być chronione w równym stopniu. Konstytucja RP, posługując się klau-
zulami ograniczającymi, określa zatem warunki ograniczenia wolności i prawa 
człowieka i obywatela. Ograniczenia takie mogą stanowić zarówno działania 
organu państwowego, jak i zachowania innych podmiotów24.

Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP zawiera ogólną klauzulę ograniczeń: „Ogra-
niczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. W przepisach doty-
czących poszczególnych wolności i praw znajdują się klauzule szczegółowe25. 

W omawianym kontekście należy przywołać klauzulę szczegółową dotyczącą 
przetwarzania przez władze publiczne informacji o obywatelach26.

Co do relacji między ogólną klauzulą ograniczeń a klauzulami dotyczącymi 
poszczególnych wolności i praw należy zauważyć, że nie istnieją tu uniwersalne 
reguły kolizyjne, jednak w wypadku prawa do prywatności Trybunał Konstytu-
cyjny dokonał w swoim orzecznictwie oceny zależności między tymi przepisami. 

Trybunał z faktu, że autonomia informacyjna (art. 51 Konstytucji RP) jest 
jednym z komponentów prawa do prywatności w szerokim, przyjętym w art. 47 
Konstytucji RP znaczeniu, wywodzi, że ograniczenie korzystania z autonomii 
informacyjnej podlega rygorom wynikającym z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego celem ustanowienia odrębnej klauzuli 
nie jest więc zastąpienie zasad ogólnych, ale swoiste ich uzupełnienie uwzględ-
niające specyfikę przetwarzania informacji w demokratycznym państwie praw-
nym. Trybunał zauważa więc, że: „Istnienie w art. 51 ust. 2 Konstytucji odrębnej 
regulacji dotyczącej proporcjonalności wkraczania w prywatność jednostki 
należy tłumaczyć tym, że naruszenia autonomii informacyjnej poprzez żądanie  

24 M. Szydło, Komentarz do art. 31, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. 
Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, s. 783–784.

25 Zob. szerzej: L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10, s. 7 i n.; K. Wojtyczek, 
Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 87 
i n.

26 Artykuł 51 ust. 2 Konstytucji RP.



112 KATARZyNA ŁAKOMIEC

niekoniecznych, lecz wygodnych dla władzy publicznej informacji o jedno-
stce, jest typowym dla czasów współczesnych instrumentem, po który władza 
publiczna chętnie sięga i dzięki któremu uzyskuje potwierdzenie swej pozycji 
wobec jednostki. (…) Normatywne wyodrębnienie, ustanowienie w art. 51 ust. 2  
Konstytucji odrębnego zakazu – ułatwia dostrzeżenie takiego wkroczenia [przez 
władzę publiczną – uwaga własna] i upraszcza przedmiot dowodu, iż takie wkro-
czenie nastąpiło. Przedmiotem dowodu staje się wtedy bowiem tylko to, czy pozy-
skiwanie informacji było konieczne, czy tylko «wygodne» lub «użyteczne» dla 
władzy. Dowodu wymaga, że złamanie autonomii informacyjnej było konieczne 
(niezbędne) w demokratycznym państwie prawnym. Analiza relacji przepisów 
art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji uzasadnia stwierdzenie, że naruszenie 
autonomii informacyjnej przez niedozwolone pozyskiwanie informacji o oby-
watelach, powinno odpowiadać wymaganiom określonym w art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji”27. Oznacza to, że art. 51 ust. 2 Konstytucji RP nie wprowadza nowego 
wymogu, ale modyfikuje sposób analizowania przesłanki niezbędności. 

Po uwzględnieniu wymogów zawartych w art. 31 ust. 3 oraz art. 51 ust. 2 
Konstytucji RP należy stwierdzić, że ograniczenia prawa do prywatności i auto-
nomii informacyjnej jednostki muszą: mieć formę ustawową, nie naruszać istoty 
ograniczanych wolności i praw, być konieczne w demokratycznym państwie 
prawnym dla ochrony enumeratywnie wymienionych wartości (bezpieczeństwa, 
porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej czy 
też wolności i praw innych osób).

Wymóg ustawowej formy jest wiązany z koniecznością zapewnienia jaw-
nego i deliberatywnego charakteru procesu legislacyjnego opartego na syste-
mie gwarancji proceduralnych28. W literaturze zwraca się uwagę, że tylko taki 
proces zapewnia otwartość parlamentarnej debaty oraz możliwość pluralistycz-
nego uwzględniania różnego rodzaju interesów zainteresowanych podmiotów29. 
Do szczególnie istotnych gwarancji należy również możliwość prewencyjnej 
i następczej kontroli ustawy przez Trybunał Konstytucyjny30. Sąd konstytucyjny 
w swoim orzecznictwie stwierdził, że: „Odnosząc przedstawione ogólne ustale-
nia do sfery przetwarzania danych osobowych, należy zwrócić uwagę, że sprawy 
istotne, które muszą zostać uregulowane w ustawie, obejmują w szczególności 

27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002,  
nr 6, poz. 83.

28 L. Garlicki, Przesłanki…, s. 10; M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności – granice wła-
dzy, (w:) B. Oliwa-Radzikowska (red.), Obywatel – jego wolności i prawa, Warszawa 1998, s. 49; 
K. Łakomiec, Wybrane konstytucyjne aspekty…, s. 68; K. Łakomiec, Regulacja badań genetycz-
nych a konstytucyjny standard ochrony praw jednostki, (w:) A. Białek, M. Wróblewski (red.), 
Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, Warszawa 2016.

29 M. Szydło, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP…, s. 778.
30 Ibidem.
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warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Ustawa powinna 
określać w sposób szczególnie precyzyjny warunki przetwarzania danych doty-
czących sfery intymności jednostki. Ustawodawca może natomiast przekazać 
do unormowania w drodze rozporządzenia niektóre sprawy szczegółowe i tech-
niczne związane z przetwarzaniem danych osobowych”31. 

Odnośnie do naruszenia istoty wolności i praw stwierdzono, że może się ono 
wiązać z takim ukształtowaniem normy, które miałoby przekreślić tożsamość 
danej wolności lub prawa albo wydrążyć je z rzeczywistej treści32. Należy jednak 
zaznaczyć, że istota prawa do prywatności nie była przedmiotem szerszej analizy 
doktryny i orzecznictwa33.

Ostatnim etapem badania jest ocena konieczności w demokratycznym pań-
stwie wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z wolności lub praw, oparta na 
badaniu proporcjonalności. Skupia się ona na ocenie, czy ograniczenie może 
doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego, usprawiedliwionego konstytucyjnie 
celu (test przydatności), czy ograniczenie jest najmniej dolegliwym środkiem, 
który pozwoli osiągnąć cel (test niezbędności), oraz czy nałożone na obywatela 
ciężary pozostają we właściwej proporcji do efektów, jakie ma osiągnąć badana 
regulacja (test proporcjonalności sensu stricto)34. 

Badanie proporcjonalności jest złożoną fazą procesu legislacyjnego wymaga-
jącą od ustawodawcy spełnienia określonych warunków. Jej istotnym etapem jest 
zbadanie alternatywnych sposobów osiągnięcia usprawiedliwionego konstytucyj-
nie celu oraz rozważenie możliwych środków, jakie będą niwelować ingerencję 
w status jednostki. Dlatego na etapie badania niezbędności oraz proporcjonalności 
sensu stricto niezwykle istotne jest zbadanie kontekstu, w jakim mają funkcjono-
wać projektowane mechanizmy, w wypadku prawa do prywatności i autonomii 
informacyjnej jednostki – prawna architektura przetwarzania danych. Bogactwo 
kontekstów przetwarzania danych i wiążąca się z nim złożoność i płynność tych 
procesów wynika z tego, że obrót informacjami jest immanentną cechą funkcjo-
nowania społeczeństwa. W miarę postępowania informatyzacji funkcjonowania 
podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym to zjawisko będzie się nasilać35.

31 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, nr 1,  
poz. 3.

32 L. Garlicki, Komentarz do art. 31, (w:) Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
t. III, Warszawa 2003, s. 32 i n.; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r.,  
P 11/98, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 3.

33 Zob. szerzej: K. Łakomiec, Konstytucyjne gwarancje…, s. 69.
34 Szerzej o teście proporcjonalności w wypadku ograniczania prawa do prywatności i auto-

nomii informacyjnej jednostki: K. Łakomiec, Konstytucyjne gwarancje ochrony…, s. 69 i n.
35 Zob. H. F. Nissenbaum, Privacy in context: technology, policy, and the integrity of social 

life, Stanford 2010; D. J. Solove, Understanding privacy, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass. 2008.
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Badając wpływ projektowanych przepisów na prywatność i autonomię infor-
macyjną jednostki, ustawodawca w celu określenia zakresu ingerencji powinien 
przeanalizować m.in.: charakter przetwarzanych danych (stopień wrażliwości 
danych), strukturę ich przechowywania (charakterystyka zbioru), technologie 
stosowane do przetwarzania danych (np. rozwiązania chmurowe, dostęp online 
do danych, system pozwalający na agregację i przeszukiwanie wielu zbiorów), 
podmioty mające przetwarzać dane (przy uwzględnieniu ich prywatnego lub 
publicznego charakteru oraz stosunku zależności między podmiotem danych 
a podmiotem przetwarzającym dane), okres przetwarzania danych i mechanizmy 
usuwania danych po realizacji celu, w którym zostały zebrane36.

KONSTYTUCYJNA OCHRONA PRYWATNOŚCI I AUTONOMII 
INFORMACYJNEJ JEDNOSTKI A PRAWNA REGULACJA 

FUNKCJONOWANIA BIOBANKÓW NAUKOWYCH

Funkcjonowanie biobanków naukowych jest istotne z perspektywy rozwoju 
medycyny i biotechnologii. Możliwość sięgania po dane genetyczne połączone 
z innymi relewantnymi informacjami ma poszerzyć możliwości badawcze  
i w konsekwencji wiedzę m.in. o przyczynach chorób populacyjnych oraz pozwo-
lić na znalezienie nowych i rozwijanie obecnych terapii stosowanych w opiece 
medycznej. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przetwarzanie 
informacji o jednostkach będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie publiczne37. 
Ponadto dane przetwarzane w biobankach należą do kategorii danych wrażliwych 
i ich przetwarzanie wiąże się z ingerencją w autonomię informacyjną jednostki.

Nawiązując do zaprezentowanej na początku artykułu definicji biobanku, 
należy zwrócić uwagę na elementy stanowiące immanentne cechy tego rodzaju 
repozytorium. Po pierwsze, w biobanku naukowym mogą być zbierane próbki 
biologiczne, uzyskana z nich informacja genetyczna, inne dane o jednostce (np. 
dane o nałogach, dane identyfikacyjne). Co do zasady wszystkie dane dotyczące 
zdrowia jednostki należy uznać za dane wrażliwe i jako takie podlegające szcze-
gólnej ochronie. Wrażliwość danych jest związana z ich przynależnością do sfery 
intymności osoby38. Trybunał w swoim orzecznictwie wskazywał niejednokrot-
nie na konieczność ochrony takich danych, jak dane genetyczne, dane o stanie 

36 K. Łakomiec, Konstytucyjne gwarancje ochrony…, s. 71.
37 Zdrowie publiczne zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jest wartością, ze względu na 

ochronę której można ograniczyć prawa i wolności jednostki.
38 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK-A 2002,  

nr 6, poz. 81.
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zdrowia czy dane dotyczące pokrewieństwa39. Warto podkreślić, że zagrożenie 
dla prywatności wiąże się nie tylko z samym faktem przechowywania danych, 
lecz także z tym, iż w biobanku połączonych jest wiele danych o jednostce, w tym 
dane o stanie zdrowia z danymi identyfikacyjnymi.

Po drugie, model funkcjonowania biobanków zakłada przechowywanie 
danych przez długi okres, często bez określenia terminu końcowego. Jest to zwią-
zane z technicznymi możliwościami przechowywania materiału biologicznego 
oraz brakiem ograniczeń co do czasu przechowywania informacji. Posiadanie 
szerokich baz danych obejmujących kilka pokoleń jest korzystne z perspek-
tywy badań naukowych, ale może potencjalnie wpływać na większą ingerencję 
w prawa jednostki.

Po trzecie, biobanki w swej istocie zakładają udostępnianie swoich zbiorów 
danych różnym podmiotom prowadzącym działalność naukową. W chwili tworze-
nia biobanku nie zawsze można precyzyjnie wskazać, kto będzie zainteresowany 
dostępem i badaniami na materiale zebranym w biobanku. Dla zniwelowania 
ingerencji w autonomię informacyjną jednostki konieczne jest wyraźne sprecy-
zowanie wymogów, jakie muszą spełnić te podmioty, aby korzystać z danych. 

Z powyższego wynika, że funkcjonowanie biobanków stwarza duże zagro-
żenia dla autonomii informacyjnej jednostki. Zjawisko to jest potęgowane przez 
współczesne możliwości agregacji i analizy danych. W dobie Big Data predyk-
tywny charakter danych genetycznych może generować dodatkowe zagrożenia dla 
autonomii informacyjnej jednostki. Ustawodawca, chcąc zapewnić jak najszersze 
umożliwienie badań naukowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu gwarancji 
autonomii informacyjnej jednostki, musi wprowadzić wiele gwarancji proce-
duralnych i technicznych. Trybunał Konstytucyjny zalicza do tych gwarancji:  
„a) istnienie ustawowo determinowanych gwarancji proceduralnych i technicz-
nych bezpiecznego przetwarzania danych osobowych; b) ograniczenie kata-
logu podmiotów przetwarzających dane do minimum podyktowanego rodzajem 
danych i celem ich przetwarzania; c) określenie ram czasowych przetwarzania 
danych; d) wprowadzenie efektywnego mechanizmu anonimizacji; e) wpro-
wadzenie przepisów umożliwiających stabilne finansowanie i konserwację baz 
danych celem zapewnienia ich niezakłóconego funkcjonowania w dobie dyna-
micznego rozwoju nowoczesnych technologii i różnego rodzaju ryzyka z tym 
związanego”40.

39 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia: 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, nr 1,  
poz. 3; 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK-A 2002, nr 6, poz. 81; 11 października 2016 r.,  
SK 28/15, OTK-A 2016, nr 79. 

40 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r., K 39/12, OTK-A 2015, nr 1, 
poz. 2.
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PODSUMOWANIE

Powszechność, złożoność, płynność i wymiar procesów przetwarzania 
informacji o jednostce we współczesnym społeczeństwie stawia przed ustawo-
dawcą nowe wyzwania i wpływa na złożoność procesu legislacyjnego. Proces 
ten nadal funkcjonuje w oparciu o stworzone w Konstytucji RP mechanizmy. 
Jak zauważył L. Garlicki, stosowanie zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
zasady proporcjonalności wiąże się z dokonywaniem dynamicznej wykładni jej 
elementów w odniesieniu do poszczególnych typów praw i wolności41. Tak rozu-
miana dynamiczna wykładnia wiąże się z przekonaniem, że chronione w społe-
czeństwie demokratycznym systemy wartości podlegają ewolucji, wpływając na 
proces interpretacji norm konstytucyjnych. Z tej perspektywy szczególnie istotne 
jest badanie kontekstu przetwarzania danych i dostosowanie do niego gwarancji 
technicznych i proceduralnych, które pozwolą zniwelować ingerencję w prawa 
jednostki. Biobanki są stworzone w celu długoterminowego przechowywania, 
agregacji i dzielenia przez różne podmioty wrażliwych danych dotyczących 
zdrowia jednostki. W związku z tym z perspektywy konstytucyjnej tworzenie 
regulacji prawnych ich dotyczących musi być oparte na szczegółowej analizie ich 
funkcjonowania i wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej systemów prze-
twarzania informacji i specyfiki badań genetycznych.
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BIOBANKS IN THE ERA OF BIG DATA.  
CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE

Summary

Biobanks for research purposes legal regulation is currently under debate. An 
important issue discussed is protection of the personal data collected in the biobank, 
including genetic data and other health data. This subject is extremely important given 
the current development of information technologies that allow for mass aggregation and 
analysis of personal information. This article describes the constitutional requirements 
for the discussed regulation, in particular regarding the privacy and informational 
autonomy of the individuals. The author refers in particular to the application of the 
proportionality principle.
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