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DIS/DEC-383/12/27630
dot. […]

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 12 pkt 2 i art. 22 w zw. z
art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i § 7 ust. 3 rozporządzenia
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), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole Sp. j. w W.,
umarzam postępowanie w niniejszej sprawie
Uzasadnienie
Inspektorzy upoważnieni przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
przeprowadzili kontrolę sygn. akt […] w Przedszkolu Sp. j., zwanym dalej Spółką, w celu
ustalenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz rozporządzeniem 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.
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W toku kontroli odebrano od pracowników ustne wyjaśnienia oraz skontrolowano systemy
informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe. Stan faktyczny został szczegółowo
opisany w protokole kontroli, który został podpisany przez pracownika Przedszkola, na podstawie
pełnomocnictwa z dnia […] listopada 2011 r.
Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że w procesie
przetwarzania danych osobowych Spółka, jako administrator danych naruszyła przepisy o ochronie
danych osobowych. Postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu […] stycznia 2012 r. sygn.
[...] objęto:
1. Zbieranie przez Spółkę za pośrednictwem formularza „Karta przedszkolaka” danych o miejscu
pracy rodziców dziecka, jako nieadekwatnych w stosunku celu zbierania danych, tj. nawiązania
kontaktu z rodzicem w nagłych okolicznościach (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).
2. Zbieranie przez Spółkę za pośrednictwem formularza „Karta zdrowia przedszkolaka” danych o
imieniu, nazwisku i wieku rodzeństwa, jako nieadekwatnych w stosunku do celu zbierania danych, tj.
poznania sytuacji rodzinnej dziecka (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).
3. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych zbioru danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka (art. 40 ustawy).
4. Niezapewnienie, aby dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie
informatycznym, tj. w plikach typu xls (w których przetwarzane są dane osobowe dzieci i rodziców)
zarządzanych przez aplikację o nazwie „M”, możliwości odnotowania informacji o dacie
wprowadzenia danych do systemu oraz o identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane
osobowe do ww. pliku (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
5. Niezapewnienie, aby aplikacja o nazwie „M”, w której w plikach typu xls przetwarzane są dane
osobowe dzieci i rodziców, umożliwiała sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w
powszechnie zrozumiałej formie informacje o dacie wprowadzenia danych do systemu oraz o
identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane osobowe do ww. pliku (§ 7 ust. 3
rozporządzenia).
W odpowiedzi na pismo informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego
pełnomocnik Spółki (pełnomocnictwo z dnia […] listopada 2012 r.) pismami z dnia […] stycznia
2012 r. oraz […] marca 2012 r. złożył wyjaśnienia w sprawie wskazanych uchybień informując o
następujących okolicznościach:
1. Dokonano modyfikacji formularza „Karta przedszkolaka” w zakresie usunięcia pola „Miejsce
pracy” (rodziców).
2. Dokonano modyfikacji formularza „Karta zdrowia przedszkolaka” w zakresie usunięcia pola
„Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek)”.
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3. Zainstalowano nowy system informatyczny („zdalna baza danych”), w którym gromadzone
i aktualizowane są informacje o dzieciach i ich rodzicach (opiekunach).
4. Zgłoszono do rejestracji zbiór danych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
Na

potwierdzenie

wyjaśnień

pełnomocnik

Przedszkola

Sp.

j.

przesłał

m.in.

zmodyfikowane wzory formularzy: „Karta przedszkolaka” „Karta zdrowia przedszkolaka”,
wydruki z systemu informatycznego (bazy danych), w której przetwarzane są dane dzieci.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po przeprowadzeniu analizy całokształtu
materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie zważył, co następuje:
Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
Przesłanką umorzenia postępowania, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. jest bezprzedmiotowość
postępowania „z jakiejkolwiek przyczyny”, czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z
elementów materialnoprawnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub
przedmiotowej (wyrok NSA z 21 stycznia 1999 r. S.A./Sz1029/97).
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego należy uznać, iż w toku postępowania
administracyjnego zostały usunięte uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych,
stanowiące przedmiot postępowania, poprzez:
1. Zaprzestanie pozyskiwania danych o miejscu pracy rodziców poprzez modyfikację formularza
„Karta przedszkolaka” i usunięciu pola „Miejsce pracy” (rodziców).
2. Zaprzestanie pozyskiwania danych w zakresie: imię, nazwisko, wiek rodzeństwa, za pomocą
formularza „Karta zdrowia przedszkolaka”.
3. Zgłoszenie do rejestracji zbioru danych osobowych „O”.
Ponadto, postępowanie w zakresie uchybień dotyczących niezapewnienia, aby dla każdej
osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, tj. w plikach (w których
przetwarzane są dane osobowe dzieci i rodziców) zarządzanych przez aplikację o nazwie „M”,
system ten umożliwiał odnotowania informacji o dacie wprowadzenia danych do systemu oraz o
identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane osobowe do ww. pliku, jak również umożliwiał
sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje
o dacie wprowadzenia danych do systemu oraz o identyfikatorze użytkownika wprowadzającego
dane osobowe do ww. pliku, stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na wprowadzenie w Przedszkolu
Sp. j., nowego systemu informatycznego („zdalnej bazy danych”), w którym gromadzone i
aktualizowane są informacje o dzieciach i ich rodzicach (opiekunach).
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Wobec powyższego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak
w sentencji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 129 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.
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