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Abstrakt

Niniejszy artykuª po±wi¦cony jest problematyce rejestracji zbiorów danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej zwanego Generalnym Inspektorem oraz GIODO) w kontek±cie dziaªa« sªu»b maj¡cych zapewnia¢
bezpiecze«stwo Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie analizy przepisów ustawy
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o ochronie danych osobowych , orzecznictwa s¡dowo-administracyjnego i pogl¡dów
doktryny staram si¦ odpowiedzie¢ na pytanie, czy taki obowi¡zek istnieje. Pomijam
w artykule wszelkie szczegóªowe regulacje b¦d¡ce lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych, poniewa» wspomniana ustawa stanowi jedyny tak
ogólny akt prawny, wyznaczaj¡cy nie tylko reguªy ochrony danych osobowych, lecz
tak»e ich przetwarzania, udost¦pniania i przekazywania zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wspomniana ustawa o ochronie danych osobowych, maj¡c
zastosowanie do przetwarzania informacji w formie elektronicznej, znajduje zastosowanie w sieci internetowej. Nie zdecydowaªem si¦ na szersze rozwini¦cie zagadnienia
bezpiecze«stwa przechowywanych danych przez agendy pa«stwowe, poniewa» uwa»am, i» zagadnienie to wymaga oddzielnego opracowania nie tylko na gruncie nauki
prawa, lecz tak»e nauk informatycznych w kontek±cie tzw. cyberwojny.

ochrona danych osobowych, zbiory danych, sªu»by specjalne,
administracja publiczna, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sªowa kluczowe:

Abstract

The following article is dedicated to the problem of registration of personal data
at Inspector General for the Protection of Personal Data (hereinafter Inspector
General or GIODO) in the context of actions undertaken by services (security
forces) that ensure the safety of the Republic of Poland. Analysing the rules of
Personal Data Protection Act, judicial and administrative decisions, views of doctrine I try to answer the following question: does this obligation exist? I ignore
all the detailed regulations that are lex specialis towards Personal Data Protection
Act because the act mentioned by me constitutes the only and overall act of law
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002, nr 101,

poz. 926, z pó¹n. zm.
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that sets the rules for personal data protection but also its processing, sharing
and sending in paper and digitalized form. The already mentioned Personal Data
Protection Act is applicable to processing information in electronic form and is applied to the Web. I have not decided to broaden the issue of safe data storage by state
agencies because I believe that this matter requires a separate elaboration not only in
the eld of law but also in the eld of computer science in the context of cyber war.

personal data protection, collections of data, intelligence services, public administration, The Inspector General for Protection of Personal Data
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Obowi¡zek rejestracji zbiorów danych osobowych, wynikaj¡cy z ustawy o ochronie danych osobowych, ci¡»y na administratorach danych, przetwarzaj¡cych ró»nego rodzaju informacje, i podlega wielu ograniczeniom
i wyª¡czeniom ze wzgl¦du na specyk¦ dziaªalno±ci konkretnego podmiotu.
Rejestracja zbiorów danych osobowych nast¦puje u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to nowa instytucja w ustroju Polski
powoªana do »ycia wspomnian¡ ustaw¡ o ochronie danych osobowych. Powstanie Generalnego Inspektora2 stanowi wyraz przestrzegania przez Polsk¦
europejskich standardów w zakresie przetwarzania informacji wynikaj¡cych
z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z 24 pa¹dziernika 1995 roku.3 Tworzy to korzystne warunki do sprawowania indywidual2

Wi¦cej na temat instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zo-

bacz: (Kulesza, 1999, s. 9; Martysz, 2009, s. 6; Sakowska - Baryªa, 2006, s. 85).
Pierwszym Generalnym Inspektorem byªa Ewa Kulesza (1998-2006), doktor prawa, uko«czyªa Wydziaª Prawa i Administracji Uniwersytetu ódzkiego  obecnie pracownik naukowy tego» Wydziaªu. W latach 2006-2010 na stanowisko te powoªano Michaªa Serzyckiego.
Jest absolwentem Wydziaªu Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego oraz Policealnego Studium Nauczycielskiego. Od 15 lutego 2010 r. jest wiceprzewodnicz¡cym Grupy Roboczej Art. 29  niezale»nego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatno±ci. W kadencji
2010-2014 urz¡d ten sprawowaª Wojciech Rafaª Wiewiórkowski, doktor prawa, absolwent
Wydziaªu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda«skiego. Wykªadowca tego» Uniwersytetu oraz Gda«skiej Wy»szej Szkoªy Administracji. Obecnie Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych jest Edyta Bielak-Jomaa  doktor nauk prawnych. Jest absolwentk¡ Wydziaªu Prawa i Administracji Uniwersytetu ódzkiego. Nowelizacja ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 22 stycznia 2004 roku wprowadziªa mo»liwo±¢ powoªywania Zast¦pcy Generalnego Inspektora na jego wniosek przez Marszaªka Sejmu.
Obecnie jest nim od 2006 roku Andrzej Lewi«ski - prawnik, absolwent Wydziaªu Prawa
Uniwersytetu w Gda«sku. Odbyª aplikacj¦ w S¡dzie Wojewódzkim w Gda«sku zako«czon¡ egzaminem s¦dziowskim, zªo»yª egzamin radcowski i uzyskaª wpis na list¦ radców
prawnych. ¹ródªo  www.giodio.gov.pl
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z 24 pa¹dziernika 1995 r.
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nej kontroli przetwarzania danych przez samych zainteresowanych, tj. osoby,
których dane s¡ przetwarzane w zbiorach wpisanych do rejestru. (Baªdyga, 2007, s. 5). Zdaniem Ewy Kuleszy obowi¡zek rejestracji zbiorów danych
speªnia podwójn¡ rol¦. Gwarantuje swobodny dost¦p do przetwarzanych informacji oraz  jest narz¦dziem wst¦pnej kontroli prawidªowo±ci przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, dokonywanej przez Generalnego
Inspektora. (Kulesza, 1999, s. 9) Dlatego te» postuluje si¦ w doktrynie,
aby rejestr ten pozostawaª jawny. (Drozd, 2007, s. 286) Upublicznienie zarejestrowanych danych daje osobom zainteresowanym mo»liwo±¢ skorzystania
z prawa wgl¡du do przetwarzanych o nich informacji oraz do przepisów prawnych, w oparciu o które zostaªy one zebrane. Wymogi formalne zgªoszenia
zbioru danych do rejestracji zawiera znowelizowany art. 41 ustawy o ochronie
danych osobowych.4
Cech¡ wyró»niaj¡c¡ zbiór danych jest jego struktura, tj. takie uporz¡dkowanie informacji, które daje mo»liwo±¢ wyszukania konkretnych danych
wedªug okre±lonego kryterium. Aby zakwalikowa¢ zbiór do rejestracji, musi istnie¢ w jego strukturze mo»liwo±¢ odnalezienia jakiejkolwiek informacji
wedªug dwu podstawowych kryteriów:
1) kryterium osobowego, jak np.: imi¦, nazwisko, data urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL,
2) kryterium nieosobowego (ka»da inna informacja umo»liwiaj¡ca identykacj¦).

w sprawie ochrony osób w zwi¡zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego
przepªywu takich danych, Dz. Urz. WE L. 281.

4

Ustawa z dnia 29 pa¹dziernika 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2010, nr 229 poz. 1497; Wniosek powinien zawiera¢:
1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych, 2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identykacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, je»eli zostaª mu nadany, oraz podstaw¦
prawn¡ upowa»niaj¡c¡ do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania
danych podmiotowi zewn¦trznemu w ramach usªugi zleconej oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, 3) cel przetwarzania danych, 4) opis
kategorii osób, których dane dotycz¡, oraz zakres przetwarzanych danych, 5) sposób zbierania oraz udost¦pniania danych, 6) informacj¦ o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane mog¡ by¢ przekazywane, 7) opis ±rodków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach zabezpieczenia zgªaszanego zbioru danych, 8) informacj¦ dotycz¡c¡
ewentualnego przekazywania danych do pa«stwa trzeciego. Zgªoszenia zbioru danych nale»y dokona¢ na formularzu, którego wzór stanowi zaª¡cznik do rozporz¡dzenia Ministra
Spraw Wewn¦trznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgªoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
Dz. U. 2008, nr 229 poz. 1536.
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Z obowi¡zku rejestracji zbiorów danych osobowych zwolnione s¡ podmioty5 , które przetwarzaj¡ i gromadz¡ nast¦puj¡ce zbiory danych6 :
1) zawieraj¡ce informacje niejawne, które zostaªy uzyskane w wyniku
czynno±ci operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów
uprawnionych do tych czynno±ci,
2) przetwarzane przez wªa±ciwe organy dla potrzeb post¦powania s¡dowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
przetwarzanych przez wªa±ciwe organy na potrzeby udziaªu Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym a tak»e przetwarzanych przez wªa±ciwie organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ±cigania
pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej,
3) dotycz¡ce osób nale»¡cych do ko±cioªa lub innego zwi¡zku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby
tego ko±cioªa lub zwi¡zku wyznaniowego,
4) przetwarzane w zwi¡zku z zatrudnieniem u nich, ±wiadczeniem im
usªug na podstawie umów cywilnoprawnych, a tak»e dotycz¡cych osób
u nich zrzeszonych lub ucz¡cych si¦,
5) dotycz¡ce osób korzystaj¡cych z ich usªug medycznych, obsªugi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy
podatkowego lub biegªego rewidenta,
6) tworzone na podstawie przepisów dotycz¡cych wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wyborów na urz¡d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotycz¡cych referendum
ogólnokrajowego i referendum lokalnego,
7) dotycz¡ce osób pozbawionych wolno±ci na podstawie ustawy, w zakresie niezb¦dnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary
pozbawienia wolno±ci,
8) przetwarzane wyª¡cznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczo±ci nansowej,
9) powszechnie dost¦pne,
10) przetwarzane w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania
dyplomu uko«czenia szkoªy wy»szej lub stopnia naukowego,
11) przetwarzane w zakresie drobnych bie»¡cych spraw »ycia codziennego.
5
6

Zob. (art. 7 pkt 4, oraz art. 31 UODO).
(art. 43 ust. 1 UODO).
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Wymieniony powy»ej liczny katalog zwolnie«, zdaniem doktryny ±wiadczy o braku zaufania ustawodawcy do nowo utworzonej w 1997 roku instytucji Generalnego Inspektora.7 Warto zwróci¢ uwag¦, i» jest to najcz¦±ciej
nowelizowany artykuª z ustawy o ochronie danych osobowych (a» pi¦tnastokrotnie zmieniany przede wszystkim w zwi¡zku z powoªywaniem nowych
agencji rz¡dowych), co potwierdza stanowisko doktryny, i» ci¡gªe poszerzanie
zawartego w nim katalogu ±wiadczy o braku zaufania ustawodawcy do instytucji GIODO. Katalog zawarty w tym artykule rozszerzany byª w zwi¡zku
z wprowadzeniem: ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2000, nr 50
poz. 580), ustawy o przeciwdziaªaniu wprowadzaniu do obrotu nansowego warto±ci maj¡tkowych pochodz¡cych z nielegalnych lub nieujawnionych
¹ródeª (Dz. U. 2000, nr 116 poz. 1216), ustawy o rzecznikach patentowych
(Dz. U. 2001, nr 49 poz. 509), ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2001, nr 100 poz. 1087), ustawy o Agencji Bezpiecze«stwa
Wewn¦trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 2002, nr 74 poz. 676), ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. 2004, nr 25
poz. 219), ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¡cych kierownicze stanowiska pa«stwowe
(Dz. U. 2004, nr 33 poz. 285), ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2006, nr 104 poz. 708), ustawy o Sªu»bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Sªu»bie Wywiadu Wojskowego oraz ustawy o sªu»bie funkcjonariuszy Sªu»by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sªu»by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2006, nr 104 poz. 711), ustawy o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2007, nr 165 poz. 1170), ustawy o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2010, nr 41 poz. 233), ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
2010, nr 182 poz. 1228), ustawy o wymianie informacji z organami ±cigania
pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 230 poz. 1371).
Z wymienionego powy»ej katalogu wynika, i» najwi¦ksz¡ autonomi¦ przy
rejestracji zbiorów danych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych posiadaj¡: Policja, Agencja Bezpiecze«stwa Wewn¦trznego, Agencja Wywiadu, Sªu»ba Kontrwywiadu Wojskowego, Sªu»ba Wywiadu
Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne.8 Pogl¡d ten potwierdziª Naczelny S¡d Administracyjny w wyroku z dnia 21 lutego 2000 r.9 , wskazuj¡c,
7
8
9

Zob. wi¦cej na ten temat, (Górzy«ska, 1997, s. 15; Kulesza, 1999, s. 15-16).
(art. 43 ust. 2 UODO).
Wyrok z dnia 21 lutego 2000 r., (II SA 52/00).
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i» dziaªania Policji w zakresie przetwarzania danych znajduj¡ si¦ caªkowicie
poza zasi¦giem komentowanej ustawy, Generalny Inspektor nie ma w tym
zakresie »adnych uprawnie« kontrolnych, a obywatel nie mo»e w obr¦bie
stosunków z tymi organami liczy¢ na ochron¦ swej prywatno±ci ze strony
Generalnego Inspektora i w konsekwencji NSA. (Kisielewicz, 2001, s. 32
i n.). Z kolei w wyroku z dnia 17 sierpnia 2010 roku10 NSA podkre±liª, i»
brak mo»liwo±ci kontroli przez GIODO przetwarzania danych stanowi¡cych
tajemnic¦ pa«stwow¡ dotyczy tylko sytuacji, w której wszystkie przetwarzane informacje maj¡ taki charakter. W stosunku do pozostaªych danych
zgromadzonych w zbiorze zachowuje on swoje kompetencje kontrolne. Podobnie uwa»a Monika Sakowska-Baryªa, zdaniem której wyª¡czenie zbioru
spod rejestracji nie oznacza równie» wyª¡czenia go spod kontroli sprawowanej przez GIODO (Sakowska-Baryªa, 2007, s. 1 i n.). Takie stanowisko zaj¡ª
WSA w Warszawie w wyroku z 24 pa¹dziernika 2011 roku11 , podzielaj¡c
opini¦ Generalnego Inspektora, wyra»on¡ decyzj¡ administracyjn¡ dotycz¡c¡ kobiety, która, ubiegaj¡c si¦ o prac¦ w s¡dzie, przypadkowo dowiedziaªa
si¦, »e guruje w Krajowym Systemie Informacji Policji. W decyzji tej GIODO stwierdziª, i» mimo braku obowi¡zku rejestracji takiego zbioru, mo»e
nakaza¢ decyzj¡ usuni¦cie danych skar»¡cej osoby, poniewa» bezterminowe
przechowywanie przez wªadze danych szczególnie wra»liwych osób, wobec
których zako«czono post¦powanie karne bez skazania, jest niedopuszczalne
w demokratycznym spoªecze«stwie i prowadzi do naruszenia europejskich
standardów. W wyroku stwierdzono, i» do usuwania danych w Krajowym
Systemie Informacji Policji zastosowanie maj¡ przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych, a nie przepisy ustawy o Policji, które uprawniaj¡ j¡ do
tworzenia takiego systemu.
Analizuj¡c stanowisko doktryny oraz orzecznictwo s¡dowo-administracyjne, nale»y stwierdzi¢, i» sªu»by pa«stwowe takie, jak: Policja, Agencja Bezpiecze«stwa Wewn¦trznego, Agencja Wywiadu, Sªu»ba Kontrwywiadu Wojskowego, Sªu»ba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne s¡
zwolnione z ustawowego obowi¡zku rejestracji gromadzonych danych osobowych. Nie oznacza to jednak samowolnego gromadzenia i przetwarzania informacji. Dziaªania te musz¡ pozostawa¢ w zgodzie z zasad¡ demokratycznego pa«stwa prawa, a wi¦c powinny by¢ wykonywane na zasadach i w granicach prawa. Przywoªane orzecznictwo wskazuje tak»e na mo»liwo±¢ ingerencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w proces przetwarzania danych, pomimo braku obowi¡zku rejestracji zbiorów w tej instytucji.
10
11

Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2010 roku, (I OSK 1426/09), Lex 737492.
Wyrok WSA w Warszawie z 24 pa¹dziernika 2011 r., (II SA/Wa 625/11).
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Nale»y zwróci¢ uwag¦ na ci¡gle rosn¡c¡ liczb¦ zbiorów zgªaszanych do
rejestracji i ostatecznie podlegaj¡cych temu obowi¡zkowi u Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Statystyki przedstawiaj¡ si¦ nast¦puj¡co: liczba zbiorów zgªoszonych do rejestracji w 2007 r. (4850  zarejestrowanych
2598), w 2008 r. (5776  zarejestrowanych 3760), w 2009 r. (7688  zarejestrowanych 6465), w 2010 r. (8260  zarejestrowano liczb¦ wi¦ksz¡ na
skutek dziaªalno±ci GIODO 9921), w 2011 r. (15643 zbiorów zgªoszonych
do rejestracji  zarejestrowanych 11845).12 Powy»sze zestawienie pokazuje coraz szersze spoªeczne zainteresowanie problematyk¡ rejestracji zbiorów
danych, która umo»liwia kontrol¦ przez obywatela danych o nim przetwarzanych (Buczma, 2013, s. 1 i n.).
Ustawa o ochronie danych osobowych byªa wielokrotnie nowelizowana
pod k¡tem dostosowania jej uregulowa« do standardów europejskich, wynikaj¡cych z Konwencji nr 108 Rady Europy13 oraz Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 95/46/WE.14 Trzeba przy tym podkre±li¢, i» nowelizacje dotycz¡ce art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych bardziej ±wiadcz¡ o braku zaufania ustawodawcy do instytucji Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych ni» o ±wiadomym i celowym zwolnieniu agend
Rzeczypospolitej z ustawowego obowi¡zku rejestracji zbiorów, co potwierdza
tak»e wcze±niej cytowane stanowisko doktryny. Ponadto nale»y stwierdzi¢,
i» tak uksztaªtowana tre±¢ art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych na
skutek pi¦tnastokrotnych nowelizacji z punktu widzenia bezpiecze«stwa pa«stwa odpowiada potrzebie dzisiejszych czasów, zwªaszcza w kontek±cie walki
z terroryzmem, umo»liwiaj¡c sªu»bom skuteczne zbieranie i katalogowanie
danych o osobach mog¡cych stanowi¢ potencjalne zagro»enie dla wewn¦trznego ªadu pa«stwa.
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