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Twoje dane pod ochron¹
Z dr. Wojciechem Rafa³em Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, rozmawia Halina Drachal.
– Zacznijmy od wyjaœnienia, co
to s¹ dane osobowe?
– W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uwa¿a siê wszelkie informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub
mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osob¹ mo¿liw¹ do zidentyfikowania jest ta, której to¿samoœæ mo¿na okreœliæ bezpoœrednio, znaj¹c np. jej imiê i nazwisko,
lub poœrednio, w szczególnoœci
przez powo³anie siê na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników okreœlaj¹cych
jej cechy, m.in. fizyczne, fizjologiczne, kulturowe czy spo³eczne.
Informacji nie uwa¿a siê za umo¿liwiaj¹c¹ okreœlenie to¿samoœci osoby, je¿eli wymaga³oby to nadmiernych kosztów, czasu lub dzia³añ.
Definicja ta nie precyzuje, które informacje maj¹ status danych osobowych, lecz jedynie wskazuje,
czym nale¿y siê kierowaæ przy klasyfikowaniu informacji jako dane
osobowe.
– Na przyk³ad?
– Na przyk³ad jeœli mówimy
o uczniu z rodziny ormiañskiej,
mo¿e siê okazaæ, ¿e dla jednej
szko³y jest to dana osobowa, a dla
drugiej nie. Jeœli bowiem takich
uczniów z rodzin ormiañskich bêdzie w placówce piêtnastu, wówczas nie bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e pochodzenie zdecydowanie identyfikuje konkretnego
ucznia. Ale je¿eli w szkole jest tylko jeden taki uczeñ, wówczas oka¿e siê, ¿e nawet bez ujawniania jego imienia i nazwiska i tak wszyscy wiedz¹, o kogo chodzi.
– Administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor szko³y i to on odpowiada za ich bezpieczeñstwo?
– Formalnie i najczêœciej to
szko³ê uznaje siê za administratora danych osobowych uczniów,
ale w jej imieniu jego zadania wykonuje dyrektor. Nie oznacza to
jednak, ¿e inni pracownicy szko³y, np. nauczyciele czy sekretarz
szko³y, którzy maj¹ do tych danych dostêp, nie s¹ zobowi¹zani
do dbania o ich bezpieczeñstwo.
Poza tym, jeœli wejdzie w ¿ycie
nowy System Informacji Oœwiatowej, mo¿e siê okazaæ, ¿e administratorem czêœci danych osobowych bêdzie minister edukacji narodowej. Notabene, chcielibyœmy
bardzo dok³adnie wiedzieæ, kto
bêdzie administratorem jakiej grupy danych. Ale co wa¿ne – trzeba
odró¿niæ tzw. administratora danych osobowych od tego, kto nimi administruje.
– No w³aœnie, jak to odró¿niæ?
– Administratorem jest ten, kto
decyduje o celach i œrodkach przetwarzania danych. W szkole administratorem de facto jest szko³a,
nawet nie dyrektor. A informatyk,
który w tej szkole pracuje i przetwarza dane uczniów, bo np. obs³uguje system s³u¿¹cy do prowadzenia dzienników lekcyjnych
w formie elektronicznej, jest
osob¹, która jedynie administruje

danymi. Niemniej, by móc je przetwarzaæ, powinien posiadaæ odpowiednie upowa¿nienie nadane
mu przez administratora danych
osobowych.
– Trzeba przyznaæ, ¿e dla niefachowca nie s¹ to sprawy oczywiste.
– Znajomoœæ ustawy o ochronie
danych osobowych jest koniecznoœci¹ dla ka¿dego, kto pracuje
w oœwiacie. Ale to jest dopiero podstawa, która mo¿e byæ modyfikowana przez akty prawne szczególne.
W szkole bêdzie to przede wszystkim ustawa o systemie oœwiaty oraz
akty wykonawcze do niej, takie jak
np. rozporz¹dzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej
oraz rodzajów tej dokumentacji,
czy te¿ rozporz¹dzenie w sprawie
warunków i sposobów oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych.
– Jakie wiêc dane o uczniach
mog¹ zbieraæ szko³y i inne placówki edukacyjne, a jakich zdecydowanie nie powinny?
– Szko³y z pewnoœci¹ mog¹ zbieraæ te dane, na które zezwalaj¹
przepisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ placówek oœwiatowych. Np. jedno ze
wspomnianych rozporz¹dzeñ stanowi, ¿e do ksiêgi ewidencyjnej
wpisuje siê m.in. imiê, nazwisko,
datê i miejsce urodzenia, PESEL,
adres zamieszkania dziecka, ale tak¿e imiona i nazwiska rodziców lub
prawnych opiekunów oraz adresy
ich zamieszkania.
Natomiast w przypadku, gdy jest
koniecznoœæ pozyskania dodatkowych informacji o uczniu czy rodzicu, innych ni¿ te, na które wprost
zezwalaj¹ przepisy prawa, a rodzi
to pewne w¹tpliwoœci, to nale¿y
siê kierowaæ zasadami z ustawy
o ochronie danych osobowych.
Okreœla ona, kiedy mo¿na przetwarzaæ dane osobowe tzw. zwyk³e,
jak w³aœnie imiê, nazwisko czy
adres zamieszkania. Stanowi te¿,

które podlegaj¹ szczególnej ochronie, co oznacza, ¿e generalnie nie
mo¿na ich przetwarzaæ, chyba ¿e
mamy do tego szczególne uprawnienie. Do takich zaliczamy dane nazywane sensytywnymi czy inaczej –
wra¿liwymi. Dane wra¿liwe ujawniaj¹ pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynale¿noœæ wyznaniow¹, partyjn¹, zwi¹zkow¹, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na³ogach,
¿yciu seksualnym, dane dotycz¹ce
skazañ, orzeczeñ o ukaraniu mandatem, a tak¿e innych orzeczeñ
wydanych w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym. To wa¿ne, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e sformu³owanie, i¿ uczeñ pochodzi z rodziny ormiañskiej, jest niczym innym, jak dan¹ ujawniaj¹c¹ jego
etniczne pochodzenie, a wiêc
sensytywn¹.
– Panie ministrze, mówi³ Pan
kilkakrotnie o przetwarzaniu danych osobowych, sprecyzujmy,
na czym ono polega?
– Warto zapamiêtaæ, ¿e przetwarzaniem danych osobowych s¹
wszystkie operacje dokonywane
na danych, takie jak np. zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostêpnianie czy usuwanie. To nie jest
tak, ¿e najpierw zbieram informacje, a potem zaczynam je przetwarzaæ. Równie¿ niszczenie dokumentów z danymi osobowymi jest form¹ ich przetwarzania.
– Informacje o uczniach zbieraj¹ nie tylko szko³y, tak¿e organy
prowadz¹ce, czyli samorz¹dy. Czy
zdaniem GIODO dane te s¹ dobrze strze¿one i wykorzystywane
zgodnie z ustaw¹?
– Pytanie jest bardzo trudne, bo
chc¹c odpowiedzieæ statystycznie,
musia³bym mieæ obraz ze wszystkich instytucji oœwiatowych w Polsce, a takim nie dysponujê. Eufemistycznie powiem, i¿ przeprowadzone w ostatnich latach przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych kontrole wskazuj¹,
¿e sporo jest jeszcze do zrobienia.

Wœród skontrolowanych niewiele
by³o bowiem placówek, w przypadku których nie mieliœmy ¿adnych
uwag do sposobu przetwarzania
danych osobowych.
S¹ szko³y podstawowe, którym
nic lub niewiele mo¿na zarzuciæ, ale
s¹ i takie, które nie orientuj¹ siê, ¿e
maj¹ do czynienia z danymi osobowymi uczniów czy nauczycieli, i to takimi, które mog¹ mieæ charakter
wra¿liwy. A tak¹ dan¹ jest nie tylko
informacja, ¿e uczeñ jest chory
na grypê, ale tak¿e, ¿e nie uczestniczy³ w iluœ zajêciach, bo by³ na zwolnieniu lekarskim – taka informacja to
równie¿ dane o stanie zdrowia. Nagle okazuje siê, ¿e takie dane powszechnie dostêpne, np. w dzienniku lekcyjnym, to dane wra¿liwe. S¹
regulacje prawne, które mówi¹
o tym, jak taki dziennik, zw³aszcza
prowadzony w formie elektronicznej, mo¿e wygl¹daæ, i jak powinien
byæ zabezpieczony, by zgromadzone
w nim dane nie dosta³y siê w rêce
osób niepowo³anych, ale te zalecenia s¹ przez szko³y ró¿nie realizowane. Czêsto osoby nieuprawnione maj¹ do dzienników ³atwy dostêp.
– Szko³y t³umacz¹, ¿e pytania
o tzw. dane wra¿liwe, np. o rodzinê, maj¹ jeden cel – pomoc dziecku. Bo jeœli wiedz¹ wiêcej, to lepiej
mog¹ pomóc.
– Mogê powiedzieæ tylko tyle,
¿e nie zawsze jest to wystarczaj¹ce usprawiedliwienie. Proszê jednak
zwróciæ uwagê, ¿e GIODO, przy krytycznym stosunku do tego, co dzieje siê w sferze szkolnictwa z danymi osobowymi, podejmuje niewiele decyzji o charakterze represyjnym, rozumiej¹c, z czego te b³êdy
wynikaj¹. Nastawiamy siê na edukacjê, maj¹c¹ na celu doprowadzenie do poprawy tej sytuacji.

du¿ej, po³o¿onej w centrum metropolii – i to niezale¿nie od tego, czy
jest ona prowadzona przez pañstwo, gminê czy stowarzyszenie.
W dodatku sytuacja, w której
szko³a jako instytucja oœwiatowa
nie przestrzega powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a uczniowie o tym wiedz¹, jest dramatycznie niew³aœciwa, niepedagogiczna, wrêcz demoralizuj¹ca.
– Jakie sankcje gro¿¹ za
nieprzestrzeganie ustawy?
– Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych grozi odpowiedzialnoœæ karna. Sankcje mog¹ byæ na³o¿one
m.in. w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, które skutkuje dostêpem
do nich osób do tego nieuprawnionych. Jednak o ich zastosowaniu
decyduje s¹d.
W stosunku do szkó³ nastawiamy siê jednak na dzia³alnoœæ edukacyjn¹, a nie represyjn¹. Dlatego
w przypadkach przetwarzania
przez nie danych osobowych niezgodnie z prawem, Generalny Inspektor wskazuje wymagaj¹ce usuniêcia uchybienia, a w skrajnych
sytuacjach mo¿e np. zakazaæ ich
przetwarzania.
– Od kilku lat dane o uczniach
przetwarzane s¹ przez SIO. Czy
system ten spe³nia oczekiwania
GIODO i czy spe³ni je projekt nowego SIO?
– Jesteœmy w trakcie konsultowania tego projektu. Nie ukrywam,
¿e do jego pierwotnej wersji zg³osiliœmy sporo zastrze¿eñ. Czêœæ zapisów uwzglêdnia ju¿ nasze uwagi.
Przede wszystkim podmioty, które
wykorzystuj¹ dane dotycz¹ce
uczniów i nauczycieli na potrzeby

Dyrektorom szkó³ radzi³bym dobrze
zapoznaæ siê z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych,
bo œwietnie znaj¹ prawo oœwiatowe,
ale ich wiedza na temat
przetwarzania danych osobowych
nie zawsze jest taka du¿a.
Bardziej represyjne kroki podejmujemy wówczas, kiedy stwierdzimy,
¿e ktoœ w sposób œwiadomy unika
poprawy. Jeœli mamy do czynienia
z problemem systemowym, to wiemy, ¿e nie jest to wina konkretnej
osoby, dyrektora czy gminy. Tutaj
przyk³adem jest zbieranie w gminach informacji wprost sprzecznych z prawem przy rekrutacji
do przedszkoli, co zasygnalizowa³em m.in. minister edukacji narodowej oraz ministrowi spraw wewnêtrznych i administracji, wnioskuj¹c o zmianê przepisów.
– Jak zatem unikaæ b³êdów?
– Dyrektorom szkó³ radzi³bym
dobrze zapoznaæ siê z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych, bo œwietnie znaj¹ prawo
oœwiatowe, ale ich wiedza na temat
przetwarzania danych osobowych
nie zawsze jest taka du¿a. A ustawa obowi¹zuje w ka¿dej placówce
oœwiatowej, zarówno w ma³ej wiejskiej szkole, jak i w placówce
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statystyczne czy analizy systemu
finansowania oœwiaty, nie otrzymaj¹ danych osobowych, lecz numery indentyfikacyjne, których nie mo¿na skojarzyæ z konkretnym imieniem i nazwiskiem.
– Na koniec wyjaœnijmy, jakie
prawa ma uczeñ i nauczyciel, których dane s¹ zbierane w ramach
systemu oœwiaty?
– Podstawowym prawem gwarantowanym ka¿demu z nas przez
Konstytucjê RP jest prawo dostêpu
do zebranych o nas danych. Ka¿dy ma te¿ prawo do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji
nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹. Te konstytucyjne uprawnienia
s¹ zaœ doprecyzowane w ustawie
o ochronie danych osobowych, tote¿ jeszcze raz zachêcam do zapoznania siê z ni¹.
– Dziêkujê za rozmowê
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