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udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego — Naniesione przez egzaminatora 
komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi — Artykuł 12 lit. a) i b) — Zakres prawa dostępu 

i sprostowania przysługującego osobie, której dane dotyczą]

(2018/C 072/25)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Supreme Court

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Peter Nowak

Strona pozwana: Data Protection Commissioner

Sentencja

Artykuł 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że 
w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do 
egzaminu zawodowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi stanowią dane 
osobowe w rozumieniu tego przepisu. 

(1) Dz.U. C 364 z 3.10.2016.
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