GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
dr Wojciech R. Wiewiórowski
Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r.

DIS/DEC-602/12/40682
dot. […]

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 16 w związku z art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników […]
o udostępnienie kserokopii protokołu kontroli przeprowadzonej w K. Sp. z o.o.,
odmawiam udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym we wniosku

Uzasadnienie
W dniu 19 czerwca 2012 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
wpłynął wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników […] o udostępnienie
kserokopii protokołu kontroli przeprowadzonej w K. Sp. z o.o. W związku z tym, że wniosek
dotyczy udostępnienia informacji w sprawach publicznych, jego rozpatrzenie powinno nastąpić z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje:

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 860-70-81
fax 860-70-90
www.giodo.gov.pl

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji
publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Wniosek

o

udostępnienie

informacji

publicznej

przesłany

przez

Pana

[…],

Przewodniczącego Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników […],
dotyczy udostępnienia kserokopii protokołu kontroli przeprowadzonej w K. sygn. [

] przez

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zagadnienia będące przedmiotem kontroli o sygn. […] dotyczą przetwarzania przez K. Sp. z o.o.
(zwaną dalej „Spółką”) danych osobowych kandydatów do pracy oraz osób zatrudnionych w Spółce
na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Zakresem kontroli objęto dane osobowe
przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) oraz dane przetwarzane w postaci elektronicznej.
W związku z powyższym kontroli poddany został również system informatyczny wykorzystywany
przez Spółkę do przetwarzania wskazanych powyżej danych osobowych, w celu sprawdzenia, czy
spełnia on wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym
dalej rozporządzeniem. Ustalenia w tym zakresie zawiera protokół kontroli oraz załączony do niego
protokół oględzin systemu informatycznego, wydruki z tego systemu, protokoły przyjęcia ustnych
wyjaśnień, kopia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w K. Sp. z o.o.”, o której
mowa w § 3 rozporządzenia. Zatem w protokole kontroli znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące zabezpieczenia danych, to jest: o rodzaju systemu informatycznego wykorzystywanego
przez Spółkę do przetwarzania ww. danych osobowych, jego strukturze, a także o środkach
technicznych

i organizacyjnych

wdrożonych

i

eksploatowanych

przez

Spółkę

w

celu

zabezpieczenia oraz zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych
przetwarzanych w tym systemie informatycznym. W protokole kontroli i załącznikach zawarte są
również szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia dokumentacji papierowej zawierającej
dane osobowe pracowników oraz zleceniobiorców zatrudnionych w Spółce.
W związku z powyższym protokół kontroli oraz załączone do niego dokumenty zawierają
informacje, które stanowią tajemnicę ustawowo chronioną. Stosownie bowiem do art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy
te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. „Można twierdzić, że mamy tu do czynienia z
postacią tajemnicy zawodowej (...)” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona Danych
Osobowych. Komentarz, Kraków 2007, str. 618). Nie tylko zatem osoby, które zostały upoważnione
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do ochrony danych osobowych przez administratora, lecz także organ kontrolny, który wszedł w
posiadanie tych informacji, nie jest uprawniony do jej udostępnienia osobom nieuprawnionym.
Zatem żądanie zawarte w złożonym w dniu 19 czerwca 2012 r. wniosku Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pracowników […] o udostępnienie informacji publicznej, tj. żądanie
udostępnienia kserokopii protokołu kontroli sygn. […] przeprowadzonej w K. Sp. z o.o., nie może
zostać uwzględnione. Prawo do informacji zawartej w ww. protokole podlega bowiem ograniczeniu
ze względu na walor tajemnicy ustawowo chronionej.
Wobec powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak
w sentencji.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 127 § 3
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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