GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
dr Wojciech R. Wiewiórowski
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r.

DIS/DEC-879/13/54787
dot. […]
DECYZJA
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i 2 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,
art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 22 w związku z art. 7 pkt 5, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 31
ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wniosku Fundacji D. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 czerwca 2013 r., nr DIS/DEC-689/13/40618, w
zakresie jej pkt I.2.
I. Uchylam nakaz zawarty w pkt I ppkt 2 zaskarżonej decyzji z dnia 25 czerwca 2013 r.,
nr DIS/DEC-689/13/40618, w części dotyczącej terminu jego wykonania i określam go na
6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
II. W pozostałym zakresie utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję.
Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał
decyzję nr DIS/DEC-689/13/40618, nakazującą Fundacji D. (zwanej dalej również „Fundacją”),
jako administratorowi danych, usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych,
poprzez:
1. Sformułowanie klauzul zawierających oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zawartych w treści formularza rejestracyjnego i ankiety [...], w taki
sposób, aby zapewniona została potencjalnym [...] możliwość swobodnego podjęcia decyzji
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o wyrażeniu takiej zgody bądź o odmowie jej udzielenia, w terminie 30 dni od dnia,
w którym decyzja stanie się ostateczna.
2. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych [...] niezgodnie z prawem, polegającego na
umożliwieniu dostępu do danych osobom, które nie posiadają wykształcenia [...] i nie
odbyły szkolenia, [...], w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się
ostateczna.
3. Zawarcie na piśmie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z zagranicznymi
ośrodkami przeprowadzającymi badania [...], tj. z H. oraz L., w terminie 3 miesięcy od dnia,
w którym decyzja stanie się ostateczna.
4. Dokonanie zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmian
w zbiorze danych osobowych o nazwie „D.” (numer księgi rejestrowej [...]) w zakresie
kategorii osób, których dane dotyczą, zakresu danych osobowych, podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych, celu przetwarzania danych osobowych oraz podmiotów,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja stanie się ostateczna.
oraz umarzającą postępowanie w zakresie uchybień usuniętych przez Fundację w toku
postępowania.
W dniu [...] lipca 2013 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
wpłynął, złożony w terminie, wniosek Fundacji o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej
decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 czerwca 2013 r.,
nr DIS/DEC-689/13/40618, w części dotyczącej terminu na wykonanie nakazu wskazanego
w punkcie I.2. ww. decyzji. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pełnomocnik Fundacji
podniósł, iż ww. nakaz decyzji zobowiązujący Fundację do zapewnienia, aby dostęp do danych
osobowych [...] posiadały osoby o wykształceniu [...], które odbyły szkolenie, [...] wiąże się z
koniecznością istotnej reorganizacji w jej strukturach kadrowych. Taka zmiana personelu stanowi
natomiast skomplikowaną operację logistyczną wymagająca czasu z uwagi na wagę społeczną
prowadzonej przez Fundację działalności. Fundacja musi bowiem zapewnić ciągłość działania
ośrodka [...], w którego bazie zarejestrowanych jest ponad [...], bez szkody dla osób korzystających
z jego pomocy. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zatrudnienie wyłącznie
pracowników

o

wskazanych

powyżej

kwalifikacjach

może

być

zatem

niewykonalne

w trzymiesięcznym terminie. W związku z powyższym pełnomocnik [...] wniósł o jego zmianę
poprzez udzielenie Fundacji sześciomiesięcznego terminu na usunięcie ww. uchybienia.
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Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po ponownym rozpatrzeniu sprawy
zważył co następuje:
Argumenty podniesione [...] we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zasługują w
całości na uwzględnienie.
W tym stanie prawnym i faktycznym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
rozstrzygnął jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 2 osobowych w związku z art. 53 § 1
i 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
decyzji, za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W razie niewykonania decyzji w terminie zostanie wobec podmiotu zobowiązanego do jej
wykonania wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.).
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