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		 Wstęp
Obowiązek rejestracji zbioru jest jednym z podstawowych obowiązków, jakie
nakłada na administratora danych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.;
dalej jako: ustawa). Zgodnie z art. 40 ustawy administrator danych obowiązany
jest zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji, której dokonuje Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: Generalny Inspektor); wyjątki
od tej zasady wyliczone zostały w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 ustawy. Nałożenie na
administratorów danych obowiązku rejestracji umożliwia Generalnemu Inspektorowi sprawowanie kontroli nad prawidłowością procesu przetwarzania
danych osobowych. W postępowaniu prowadzonym przez Generalnego Inspektora, w związku ze zgłoszeniem zbioru do rejestracji przez administratora
danych, należy w szczególności ustalić, czy administrator, przetwarzając dane
osobowe, przestrzega zasad ochrony danych osobowych określonych przepisami ustawy i czy prawidłowo zabezpieczył dane w zbiorze, zgodnie z przepisami
prawa regulującymi kwestie zabezpieczeń. Rejestracja zbiorów danych, a ściślej:
upublicznianie w rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez
Generalnego Inspektora, informacji o zbiorach danych wpisanych do tego rejestru tworzy także korzystne warunki do sprawowania indywidualnej kontroli
przetwarzania danych przez samych zainteresowanych, tj. osoby, których dane
są przetwarzane w zbiorach wpisanych do rejestru. Osoby zainteresowane, korzystając z przysługującego każdej osobie prawa do przeglądania rejestru, mogą
bowiem na podstawie danych zawartych w rejestrze uzyskać informacje, czy
konkretny administrator danych zarejestrował podlegające obowiązkowi rejestracji zbiory, w których ich dane są przetwarzane, a także – w jakim zakresie,
celu i w oparciu o jaką przesłankę legalności przetwarza ich dane w zarejestrowanych zbiorach.

I. Podmiot zobowiązany do zgłoszenia zbioru
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi ciąży na administratorze danych. Administratorem danych, zgodnie z art. 7 pkt 4
ustawy, jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Status administratora danych może przysługiwać zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym. Administratorem danych może być organ

– 5

państwowy, organ samorządu terytorialnego, państwowa i komunalna jednostka organizacyjna, a także podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne,
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową,
zawodową lub dla realizacji celów statutowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt,
czy podmiot ten samodzielnie przetwarza dane, czy też zlecił ich przetwarzanie
innemu podmiotowi, w drodze umowy na podstawie art. 31 ustawy.
Administratorem w sferze niepublicznej jest co do zasady podmiot (np. spółka prawa handlowego, spółdzielnia, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą jednoosobowo, stowarzyszenie, fundacja), a nie osoba lub osoby
zarządzające tym podmiotem (np. dyrektor przedsiębiorstwa, prezes spółdzielni, zarząd spółki) lub też pracownik wykonujący czynności związane z ochroną
danych osobowych (np. pełnomocnik zarządu ds. ochrony danych osobowych,
administrator bezpieczeństwa informacji). Ponadto należy wskazać, że administratorem danych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej osoby prawnej
(np. oddziale spółki) jest co do zasady dana osoba prawna, a nie jej jednostka
organizacyjna (oddział spółki).

II. Zbiór danych osobowych jako przedmiot rejestracji
Przedmiotem zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi jest zbiór
danych osobowych. Przez zbiór danych, zgodnie z definicją zawartą w art. 7
pkt 1 ustawy, rozumie się „każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od
tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”. Cechą wyróżniającą zbiór danych od innego zestawu danych jest zatem struktura, czyli
takie uporządkowanie, które daje możliwość wyszukania konkretnych danych
według określonego kryterium. Aby jakikolwiek zestaw danych zaklasyfikować
jako zbiór w rozumieniu przepisów ustawy, wystarczające jest kryterium umożliwiające odnalezienie danych osobowych w zestawie. Możliwość wyszukania
według jakiegokolwiek kryterium osobowego (imię, nazwisko, data urodzenia,
PESEL) lub nieosobowego (data zamieszczenia danych w zbiorze) przesądza
o uporządkowanym charakterze zestawu danych i tym samym umożliwia zakwalifikowanie tego zestawu jako zbioru danych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy. Tylko usystematyzowany zestaw danych, będący zbiorem danych osobowych, powinien być zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi przez
administratora danych, na którym ciąży ten obowiązek.
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III. Moment powstania obowiązku rejestracyjnego
Zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych, czyli przed pierwszą czynnością, jaką administrator może
wykonać na danych, tj. przed pozyskaniem pierwszych danych do zbioru.
Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 1 ustawy administrator danych może rozpocząć
ich przetwarzanie w zbiorze po zgłoszeniu tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Jednakże, gdy administrator danych osobowych zamierza
przetwarzać tzw. dane „szczególnie chronione”, wskazane w art. 27 ustawy, tj.
dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub
związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach
lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym, to zbieranie tego typu danych może rozpocząć dopiero
po zarejestrowaniu zbioru (art. 46 ust. 2 ustawy).

IV. Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych:
1) zawierających informacje niejawne,
la) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych
przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności,
2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,
2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
2b) przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym,
2c) przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego
kościoła lub związku wyznaniowego,
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4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im
usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób
u nich zrzeszonych lub uczących się,
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy
podatkowego lub biegłego rewidenta,
6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu,
Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum
ogólnokrajowego i referendum lokalnego,
7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary
pozbawienia wolności,
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub
prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
9) powszechnie dostępnych,
10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego,
11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.
Podkreślić należy, iż zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi stanowi regułę. Jeżeli zatem podmiot przetwarza dane
osobowe w zbiorze jako administrator danych, a jednocześnie nie zachodzi
żadna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, to jest on zobligowany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.
Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru nie zwalnia administratora danych
z innych, nałożonych przepisami ustawy obowiązków. Są to w szczególności:
▶ obowiązek legitymowania się jedną spośród wskazanych w art. 23 ust. 1
pkt 1–5 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1–10 ustawy przesłanek legalizujących
przetwarzanie danych;
▶ obowiązek informacyjny, określony odpowiednio w art. 24 lub 25 ustawy – w zależności od tego, czy dane zbierane są bezpośrednio od osoby,
której dotyczą, czy też z innego źródła;
▶ obowiązek zapewnienia, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
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▶

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust. 1 ustawy);
obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, o których mowa
w rozdziale 5 ustawy, w przypadku zaś przetwarzania danych w systemie
informatycznym – również w przepisach 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).

Przykłady zwolnień z obowiązku rejestracji zbioru danych:
▶ Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2a ustawy z obowiązku zgłoszenia zbioru
do rejestracji zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych
przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Takimi administratorami są instytucje określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), które prowadzą
rejestry transakcji – na potrzeby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
▶ Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z obowiązku rejestracyjnego zwolnieni są również administratorzy danych przetwarzanych w związku
z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub
uczących się. Zwolnienie to dotyczy w szczególności zbiorów danych
osobowych obecnych i byłych pracowników, a także kandydatów do pracy, oraz zbiorów danych osób świadczących administratorowi danych
usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy
zlecenia, umowy o dzieło).
▶ Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy przetwarzający je wyłącznie w celu
wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jeśli jednak zgromadzone w zbiorze dane służą dodatkowym
celom, innym niż wskazane w tym przepisie, to administrator będzie
musiał zbiór zarejestrować. Przykładem takiej sytuacji jest wykorzysty-
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wanie danych w celach finansowo-księgowych z jednoczesnym wykorzystywaniem ich do celów realizacji umowy, dochodzenia roszczeń, celów marketingowych, utrzymywania kontaktu z klientem (np. wysyłania
życzeń urodzinowych czy kartek świątecznych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z obowiązku rejestracyjnego zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta
jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać –
bez szczególnego nakładu sił i środków – nieograniczony krąg podmiotów (np. dane zostały opublikowane w Internecie, gazecie, książce).
Podkreślić należy, że administrator danych zwolniony jest z obowiązku
rejestracji zbioru tylko wtedy, jeżeli powszechnie dostępne są wszystkie,
a nie tylko niektóre zawarte w nim dane.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy przetwarzający je w zakresie drobnych
bieżących spraw życia codziennego. Pojęcie „drobnych bieżących spraw
życia codziennego” nie zostało w ustawie zdefiniowane. Nie precyzuje
go także Kodeks cywilny, w którym pojęcie to również występuje. Dokonując wykładni tego przepisu, Generalny Inspektor przyjął, że „drobne
bieżące sprawy życia codziennego” to sprawy drugorzędne, niemające
zasadniczego znaczenia dla administratora danych. Przykładowo uznano, że takiego zakresu dotyczą dane przetwarzane w celu kontroli wstępu
na teren określonych obiektów (zawarte w tzw. księgach wejść i wyjść),
a także w celu utrzymywania kontaktu z osobą reprezentującą określony
podmiot (mające dla administratora charakter pomocniczy, celem ich
prowadzenia jest wyłącznie usprawnienie działalności administratora
danych i utrzymywanie kontaktów z określonymi podmiotami, a dane
osoby reprezentującej podmiot przetwarzane są w zakresie niezbędnym
do realizacji kontaktu).

▶

▶

V. Zgłoszenie zbioru do rejestracji
Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U.
Nr 229, poz. 1536).
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Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy zgłoszenie zbioru danych do rejestracji
powinno zawierać:
1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia
podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
3) cel przetwarzania danych,
3a) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych
danych,
4) sposób zbierania oraz udostępniania danych,
4a) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą
być przekazywane,
5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach
określonych w art. 36–39,
6) informację o sposobie wypełniania warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa
trzeciego.
Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1–7 ustawy, i powinno zostać podpisane przez administratora danych
(np. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo) lub
inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Zgłoszenie można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od lipca 2006 r. zgłoszenia
można dokonać także drogą elektroniczną, z użyciem bezpiecznego podpisu
elektronicznego. Zgłoszenia można również dokonać drogą elektroniczną bez
użycia podpisu elektronicznego, a następnie uzupełnić zgłoszenie w formie papierowej. Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych – w systemie „platforma e-GIODO” (www.giodo.gov.pl).
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VI. Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych oraz wskazówki dotyczące jego
wypełniania
(informacje dostępne również na stronie www.giodo.gov.pl)

WZÓR
ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI
GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

* ☐ – zgłoszenie zbioru na podstawie 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.),
* ☐ – zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych,
* ☐ – zgłoszenie zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Nr ..............................................
(nadaje urzędnik Biura GIODO)

Część A. Wniosek
Wnoszę o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie:
................................................................................................................
do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych.

Część B. Charakterystyka administratora danych
1. Wnioskodawca (administrator danych):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres
miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)

2. Przedstawiciel wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko,
imię i adres miejsca zamieszkania)

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
* ☐ – administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie
przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
* ☐ – administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych
innemu podmiotowi.
W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi, należy
podać nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania
podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
* ☐ – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa –
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
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* ☐ – przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której
dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego – w przypadku odpowiedzi
twierdzącej, należy opisać te zadania:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo
odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Część C. Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób,
których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
5. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
6. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐
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– nazwiska i imiona,
– imiona rodziców,
– data urodzenia,
– miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania lub pobytu,
– numer ewidencyjny PESEL,

*☐
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐

– Numer Identyfikacji Podatkowej,
– miejsce pracy,
– zawód,
– wykształcenie,
– seria i numer dowodu osobistego,
– numer telefonu.

8. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 7, przetwarzane w zbiorze – należy podać jakie:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
9. Dane przetwarzane w zbiorze:
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐

– pochodzenie rasowe,
– pochodzenie etniczne,
– poglądy polityczne,
– przekonania religijne,
– przekonania filozoficzne,
– przynależność wyznaniową,

*☐
*☐
*☐
*☐
*☐
*☐

– przynależność partyjną,
– przynależność związkową,
– stan zdrowia,
– kod genetyczny,
– nałogi,
– życie seksualne,

b) dotyczą:
* ☐ – skazań,
* ☐ – mandatów karnych,

* ☐ – orzeczeń o ukaraniu,
* ☐ – innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

Jeśli nie zakreślono żadnej odpowiedzi, należy przejść do pkt 11.
10. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 9:
* ☐ – osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie,
* ☐ – przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać odniesienie do przepisu tej ustawy:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
* ☐ – przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której
dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
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* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji lub
innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach politycznych,
naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych
danych – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać jakich:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
* ☐ – przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem,
* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób,
a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,
* ☐ – przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone
pełne gwarancje ochrony danych osobowych,
* ☐ – przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
* ☐ – przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych,
w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone,
* ☐ – przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji
praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część D. Sposób zbierania oraz udostępniania danych
11. Dane do zbioru będą zbierane:
* ☐ – od osób, których dotyczą,
* ☐ – z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
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12. Dane ze zbioru będą udostępniane:
* ☐ – podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
13. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane – należy podać nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania odbiorcy danych:

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................
14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa
trzeciego – należy podać nazwę państwa:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................

Część E. Opis środków technicznych i organizacyjnych
zastosowanych w celach określonych w art. 36–39 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
15. Zbiór danych osobowych jest prowadzony:
a) * ☐ – centralnie,
* ☐ – w architekturze rozproszonej,
b) * ☐ – wyłącznie w postaci papierowej,
* ☐ – z użyciem systemu informatycznego,
c) * ☐ – z użyciem co najmniej jednego urządzenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią publiczną (np. Internetem),
* ☐ – bez użycia żadnego z urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączonego z siecią
publiczną (np. Internetem).
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16. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36–39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹):
a) * ☐ – został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji, nad
zorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych,
* ☐ – administrator danych sam wykonuje czynności administratora
bezpieczeństwa informacji,
b) * ☐ – do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych,
c) * ☐ – prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
d) * ☐ – została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,
e) * ☐ – została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem
informatycznym,
f)
inne środki, oprócz wymienionych w ppkt a–e, zastosowane
w celu zabezpieczenia danych:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................. * ☐ ew. cd. w załączniku nr .......................

Część F. Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych
i organizacyjnych, o których mowa 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)
17. Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie²):
* ☐ – podstawowym,
* ☐ – podwyższonym,
* ☐ – wysokim.
............................................................
(data, podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Objaśnienia:
*
¹)

²)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zakreślić kwadrat literą „X”.
Administrator danych prowadzący zbiór w systemie tradycyjnym (papierowym)
zobowiązany jest do zastosowania środków określonych w pkt 16 ppkt a–d,
a w przypadku prowadzenia zbioru w systemie informatycznym, ponadto środka
określonego w pkt 16 ppkt e.
Należy wskazać odpowiedni poziom bezpieczeństwa określony w § 6 ww. rozporządzenia (UWAGA! Dotyczy wyłącznie administratorów przetwarzających dane
w systemie informatycznym):
▶ jeżeli wnioskodawca przetwarza dane wymienione w pkt 9 zgłoszenia, należy zastosować środki bezpieczeństwa przynajmniej na poziomie podwyższonym;
▶ w przypadku, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego
służącego do przetwarzania danych osobowych połączone jest z siecią publiczną, należy zastosować środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim;
▶ w pozostałych przypadkach wystarczające jest zastosowanie środków bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, za pomocą programu komputerowego umożliwiającego jego prawidłowe wypełnienie, dostępnego na
stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

		 Wskazówki
Przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia należy określić, czego ono
dotyczy, poprzez zakreślenie właściwego pola odpowiadającego rodzajowi zgłoszenia.

Pierwsze pole dotyczy przypadku, gdy administrator danych zgłasza nowy
zbiór danych osobowych, w którym nie są przetwarzane dane wskazane w pkt 9
zgłoszenia.
Drugie pole dotyczy zgłoszenia zmian zaistniałych po zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji.
Trzecie pole dotyczy przypadku, gdy administrator danych zgłasza nowy
zbiór danych osobowych, w którym są przetwarzane dane wskazane w pkt 9
zgłoszenia.
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Część A. Nazwa Zbioru Danych
Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa
zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze.

Część B. Charakterystyka administratora danych pkt 1.
Wnioskodawca (administrator danych)
Punkt ten powinien zawierać określenie administratora danych osobowych.
Mogą nim być:
1) organy państwowe,
2) organy samorządu terytorialnego,
3) państwowe i komunalne jednostki organizacyjne,
a także:
1) podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne,
2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych,
– mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie trzecim, jeśli przetwarzają dane osobowe wykorzystując środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
które decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Zgłoszenie powinno zawierać określenie nazwy administratora danych, adres
jego siedziby oraz numer REGON, a jeżeli zgłaszającym jest osoba fizyczna – jej
nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania.
Pkt 2. Przedstawiciel Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające
siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, tj. państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, administrator danych jest
obowiązany wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku wyznaczenia przedstawiciela administratora danych należy
w punkcie tym podać jego nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i miejsce
zamieszkania.
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Pkt 3.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli administrator danych zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, to powinien spełnić warunki określone w art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku powierzenia danych innemu podmiotowi należy w punkcie tym podać nazwę i siedzibę podmiotu,
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
Pkt 4. Sposób dopełnienia ogólnych warunków legalności przetwarzania danych osobowych

Należy zakreślić właściwe pole, które odpowiada podstawie prawnej przetwarzania danych w zbiorze. W przypadku, gdy zgłaszający zakreślił pole drugie,
powinien określić przepisy prawa, które zezwalają na przetwarzanie danych
osobowych, podając tytuł oraz publikator aktu prawnego.

Część C. Zakres i cel przetwarzania danych
W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Pkt 5.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

W punkcie tym należy dokładnie opisać cel, w którym administrator przetwarza dane w zbiorze.
Pkt 6.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

W punkcie tym należy wskazać, jakich kategorii osób dotyczą dane przetwarzane w zbiorze (np. klienci, darczyńcy).
Pkt 7.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach

W punkcie tym należy wskazać kategorie danych pozyskiwanych do zgłoszonego zbioru danych.
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Pkt 8. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 7, przetwarzane w zbiorze

W punkcie tym należy podać informację o innych, niż wskazane w pkt 7, kategoriach danych pozyskiwanych do zgłoszonego zbioru danych.
Pkt 9.

Dane przetwarzane w zbiorze

W przypadku przetwarzania w zbiorze tzw. danych szczególnie chronionych,
określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, należy zakreślić odpowiednie pole wskazane w pkt 9.
Pkt 10. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w punkcie 9

Przetwarzanie tzw. danych szczególnie chronionych, określonych w art. 27
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli więc zgłaszający wskazał w pkt 9, że
przetwarza tzw. dane szczególnie chronione, powinien jednocześnie zakreślić
w pkt 10 zgłoszenia co najmniej jedno z pól, które odpowiada podstawie prawnej przetwarzania takich danych w zbiorze.
W przypadku wskazania poszczególnych odbiorców – należy podać nazwę
i adres siedziby lub imię, nazwisko i miejsce zamieszkania tych podmiotów.

Część D. Sposób zbierania oraz udostępniania
danych osobowych.
Pkt 11. Sposób zbierania danych do zbioru.

W punkcie tym należy wskazać źródło pozyskiwania danych. W przypadku,
jeżeli dane będą pozyskiwane zarówno od osób, których dotyczą jak i z innych
źródeł wówczas należy zaznaczyć obydwa wymienione w tym punkcie pola wyboru.
Pkt 12. Sposób udostępniania danych ze zbiorów.

W punkcie tym należy zaznaczyć pole wyboru, jeżeli administrator danych
pozyskane przez siebie dane będzie przekazywał podmiotom innym niż uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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Pkt 13. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.

Odbiorcą danych jest każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyjątkiem:
▶ osoby, której dane dotyczą,
▶ osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
▶ przedstawiciela, o którym mowa w pkt 2 zgłoszenia,
▶ podmiotu, o którym mowa w pkt 3 zgłoszenia,
▶ organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym
dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.
W przypadku wskazania poszczególnych odbiorców, należy podać nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania tych podmiotów.
Pkt 14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych
do państwa trzeciego.

Jeżeli administrator danych zamierza przekazywać dane osobowe do państwa
trzeciego, tj. państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinien spełnić warunki określone w art. 47 lub art. 48 ustawy o ochronie
danych osobowych.

Część E. Opis środków technicznych i organizacyjnych
zastosowanych w celach określonych w art. 36–39 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Pkt 15. Zbiór danych osobowych jest prowadzony:

W punkcie a) należy zaznaczyć jedną z dwóch możliwości przetwarzania danych kierując się poniższym wyjaśnieniem:
Centralne prowadzenie zbioru danych, zarówno w przypadku przetwarzania
danych w systemie informatycznym jak i w tzw. systemie tradycyjnym (papierowym), oznacza zlokalizowanie danych w jednym miejscu. Zbiór prowadzony
jest centralnie w sytuacji zgromadzenia danych (zarówno w postaci papierowej
jak i zamieszczonych na serwerze) w jednym pomieszczeniu lub budynku.
Prowadzenie zbioru w architekturze rozproszonej, zarówno w przypadku
przetwarzania danych w systemie informatycznym jak i w tzw. systemie tradycyjnym (papierowym), oznacza że dane są przetwarzane w sposób zdecentralizwany. Zbiór prowadzony jest w architekturze rozproszonej (w przypadku
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przetwarzania danych w systemie informatycznym) np. w sytuacji gromadzenia
danych na dwóch serwerach zlokalizowanych w odrębnych budynkach.
W punkcie 15 b) należy określić, czy dane w zbiorze przetwarzane są wyłącznie w postaci papierowej, czy też z użyciem systemu informatycznego. Należy
zaznaczyć jedną z możliwych opcji.
W punkcie 15c) należy zaznaczyć właściwe środowisko informatyczne, w którym przetwarzane są dane osobowe kierując się następującym kryterium:
Należy uznać, że system używany do przetwarzania danych osobowych jest
połączony z siecią publiczną jeżeli co najmniej jedno urządzenie (komputer, router, modem) będące jego częścią jest połączone z siecią publiczna tzn. z siecią
telekomunikacyjną wykorzystywaną głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Pkt 16. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36–39 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Punkty od 16a do 16e wskazują wymogi, które każdy administrator danych zobowiązany jest spełnić przed rozpoczęciem przetwarzania danych w zbiorze. Administrator prowadzący zbiór wyłącznie w postaci papierowej zobowiązany jest do zastosowania środków określonych w pkt 16a–16d, a w przypadku gdy zbiór prowadzony
jest w systemie informatycznym, dodatkowo wymogu określonego w pkt 16e.
W pkt 16f należy wskazać inne środki techniczne i organizacyjne, które administrator zastosował w celu zabezpieczenia danych.

Część F. Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych
i organizacyjnych, o których mowa 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).
Pkt 17. Zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie.

W tym punkcie należy wskazać poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym, który zastosował administrator danych. Poziom przynajmniej podwyższony należy zastosować, jeżeli wnioskodawca prze-
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twarza dane wymienione w pkt 9 zgłoszenia. W przypadku, gdy przynajmniej
jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych połączone jest z siecią publiczną, należy zastosować środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim. W pozostałych przypadkach przetwarzania
danych w systemie informatycznym, wystarczające jest zastosowanie środków
bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.
Uwaga!
Część F dotyczy wyłącznie zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

VII. Ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych
osobowych, prowadzony przez Generalnego
Inspektora
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy,
jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Rejestr powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1–4a i 7 ustawy. Oznacza to, że do rejestru wpisuje się informacje zawarte w zgłoszeniu, poza opisem zabezpieczeń
tego zbioru (tzn. informacjami zawartymi w części E i F zgłoszenia). Prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych przez Generalnego
Inspektora zapewnia obywatelom dostęp do informacji o zbiorach danych osobowych zgłoszonych przez poszczególnych administratorów danych. Zgodnie
bowiem z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzony
przez Generalnego Inspektora rejestr zbiorów danych jest jawny i każdy ma
prawo go przeglądać.
Udostępnienie każdej zainteresowanej osobie danych zawartych w rejestrze
realizowane jest następująco:
1) poprzez usytuowanie stanowiska komputerowego, umożliwiającego dostęp do informacji zawartych w elektronicznej wersji rejestru, w miejscu
dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób (rejestr można przeglądać w Biurze GIODO);
2) za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem uruchomionej w lipcu
2006 r. platformy e-GIODO (zbiory danych osobowych można wyszukiwać według wielu kryteriów, takich jak np. nazwa zbioru, nazwa administratora danych, siedziba administratora, REGON).
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VIII. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora
o zmianach w zbiorze
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy administrator danych jest obowiązany zgłaszać
Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji zawartych w zgłoszeniu,
w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze, z zastrzeżeniem ust. 3
tego artykułu. Jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu przetwarzanych danych o dane szczególnie chronione, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, to
stosownie do terści art. 41 ust. 3 ustawy administrator danych jest obowiązany
do jej zgłoszenia przed dokonaniem zmiany w zbiorze. Obowiązek zgłoszenia
zmian w zbirze dotyczy np. zmiany nazwy administratora danych, adresu jego
siedziby czy zakresu danych osobowych przetwarzanych w zbiorze. Do zgłaszania zmian, zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji zbioru danych. Dla administratora zbioru oznacza to w szczególności,
iż zgłoszenia zmian w zbiorze dokonuje na tym samym formularzu, który służy
do zgłoszenia zbioru danych do rejestracji. Po otrzymaniu informacji o takiej
zmianie Generalny Inspektor dokonuje stosownej aktualizacji zapisów w księdze rejestrowej.

IX. Urzędowe potwierdzenie zarejestrowania zbioru
Na żądanie administratora danych może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu zgłoszonego przez niego zbioru danych (art. 42 ust. 3 ustawy).
Natomiast, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, Generalny Inspektor wydaje administratorowi danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (tzw. danych
szczególnie chronionych) zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru niezwłocznie
po dokonaniu rejestracji.

X. Odmowa zarejestrowania zbioru.
Ustawa o ochronie danych osobowych, w art. 44 ust. 1, określa przesłanki,
których zaistnienie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie rejestracji zbioru
danych osobowych. Zgodnie z ww. przepisem Generalny Inspektor wydaje decyzję o odmowie rejestracji zbioru danych, jeżeli:
1) nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji;
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2) przetwarzanie danych naruszałoby zasady określone w art. 23–28 ustawy,
czyli np. brak przesłanki legalności przetwarzania danych (art. 23 ustawy), niedopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 24 i 25 ustawy),
nieadekwatność przetwarzanych danych w stosunku do celu ich przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy), przetwarzanie danych szczególnie
chronionych bez podstawy prawnej (art. 27 ustawy);
3) urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania zbioru
danych zgłoszonego do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a, tj. 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). Przepis § 6 ww. rozporządzenia wprowadził bowiem trzy
poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym, w zależności od zagrożeń oraz kategorii danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, tj. poziom podstawowy, podwyższony i wysoki.
▶ Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27
ustawy, oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego
do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną (ust. 2).
▶ Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy w systemie informatycznym przetwarzane są dane osobowe, o których mowa
w art. 27 ustawy, oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego,
służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone
z siecią publiczną (ust. 3).
▶ Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną (ust. 4).
Odmawiając rejestracji zbioru danych osobowych Generalny Inspektor, stosownie do art. 44 ust. 2 ustawy, nakazuje:
1) ograniczenie przetwarzania wszystkich albo niektórych kategorii danych
wyłącznie do ich przechowywania lub
2) zastosowanie innych środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, tj.:
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▶
▶
▶
▶
▶
▶

usunięcie uchybień,
uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
usunięcie danych osobowych.

XI. Elektroniczna rejestracja zbiorów –
platforma e-GIODO
Na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępny jest program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Program ten, wraz z programem umożliwiającym dostęp do rejestru
zbiorów danych osobowych jest częścią elektronicznej platformy komunikacji
z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w skrócie e-GIODO), która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program wspomagający wypełnianie formularza zgłoszenia został opracowany
z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które pokazują, jakie błędy są popełniane najczęściej w zgłoszeniach.
Program wymusza podanie wszystkich informacji, które zgodnie z przepisami powinny znaleźć się we wniosku zgłoszenia. Ogranicza też możliwość podania informacji nieprecyzyjnych lub sprzecznych, dzięki systemowi podpowiedzi i komunikatów o popełnionych błędach.
Po wypełnieniu formularza wnioskodawca ma możliwość wysłania zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi drogą
elektroniczną, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgłoszenia można również dokonać drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie uzupełnić zgłoszenie w formie papierowej.
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Widok strony z platformą EGIODO:

Widok strony z uruchomionym programem wspomagającym wypełnianie zgłoszenia:
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XII. Przykłady pytań i odpowiedzi dotyczących rejestracji
zbioru danych osobowych
(dostępne również na stronie www.giodo.gov.pl)
Czy fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są do zgłoszenia zbiorów
danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi wynika z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym
przepisem, administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, a sytuacje, gdy jest z tego obowiązku zwolniony, określone są w art. 43 ust. 1 ustawy.
Na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy stowarzyszenia zwolnione są
z obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osób w nich zrzeszonych,
w myśl zaś art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych
zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia są jednak zobowiązane do zgłoszenia
do rejestracji zbiorów (innych niż zbiory danych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu), takich, jak np.: zbiory danych darczyńców, osób, którym fundacja
lub stowarzyszenie udziela pomocy lub wsparcia w związku z realizacją zadań
statutowych. Podmioty te nie są jednak zobowiązane do zgłaszania Generalnemu Inspektorowi zbiorów danych, które są przetwarzane wyłącznie w celu
prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Jakie są wymagania formalne przy zgłaszaniu zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych? Jakie
dokumenty powinna mieć osoba zgłaszająca zbiór w imieniu spółki (czy
GIODO wymaga wyciągu z KRS, pełnomocnictwa, upoważnień, okazania dokumentów poświadczających tożsamość osób zgłaszających zbiór
itp.) oraz jakie załączniki należy przedłożyć (instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka bezpieczeństwa itp.)? Czy zgłoszenie
może być dokonane za pośrednictwem poczty (zwykłej, poleconej)?

Co do zasady zgłoszenia zbioru danych dokonuje się przez złożenie jedynie
wypełnionego formularza, którego wzór opublikowany został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspek-
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torowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 229, poz. 1536). Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Jednakże, w celu
wykazania umocowania osoby lub osób podpisujących zgłoszenie do reprezentowania administratora danych, konieczne może być także złożenie dokumentów, z których takie umocowanie wynika (odpis z KRS, pełnomocnictwo).
Do przedstawienia innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie w sprawie, strona może zostać wezwana w toku postępowania rejestracyjnego.
Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych może być dokonane za pośrednictwem poczty bądź złożone osobiście. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną, z użyciem
bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgłoszenia można również dokonać
drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie uzupełnić
zgłoszenie w formie papierowej. Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie
zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w systemie „platforma e-GIODO” (www.giodo.gov.pl).
Czy obowiązek rejestracji dotyczy administratorów wykorzystujących
dane pracowników (obecnych i byłych), a także kandydatów do pracy
i innych osób świadczących na rzecz administratora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, z obowiązku rejestracji zwolnieni są m.
in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem oraz
świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych. Zwolnienie
wynienione w tym przepisie dotyczy w szczgólności zbiorów obecnych i byłych pracowników, a także kandydatów do pracy oraz osób świadczących administratorowi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie
umowy zlecenia czy umowy o dzieło).
Czy zbiory danych osobowych umieszczone w Internecie należy zgłaszać
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, z obowiązku rejestracji zbioru danych
zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta
jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać – bez
szczególnego nakładu sił i środków – nieograniczony krąg podmiotów. Zaznaczyć należy, że administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji jedynie wtedy, gdy powszechnie dostępne są wszystkie, a nie tylko niektóre dane
zawarte w zbiorze danych.
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Reasumując: w przypadku udostępniania wszystkich danych przetwarzanych
w zbiorze nieograniczonemu kręgowi podmiotów, jakim są użytkownicy Internetu, administrator danych nie jest zobowiązany do zgłoszenia tego zbioru
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy).
Czy spółka zajmująca się pośrednictwem pracy i gromadząca w związku z prowadzoną działalnością informacje o osobach poszukujących
pracy musi zgłosić zbiór Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych do rejestracji?

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do
rejestracji zwolnieni zostali administratorzy danych „przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się”.
Z przywołanego przepisu skorzystać mogą jednak wyłącznie administratorzy
danych dotyczących kandydatów do pracy, których są potencjalnymi pracodawcami (gdy jest bezpośrednia relacja: kandydat do pracy – pracodawca). Z uwagi
na to, iż relacje takie nie zachodzą w przypadku podmiotów zajmujących się
pośrednictwem pracy na zlecenie pracodawców, podmioty te są zobowiązane
zgłosić zbiór, zawierający dane tej kategorii osób – do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi.
Czy mam obowiązek zgłoszenia do rejestracji zbioru danych, jeśli są to
aplikacje kandydatów do pracy, przechowywane za zgodą kandydatów, do celów rekrutacji?

Zbiór kandydatów do pracy (potencjalnych pracowników administratora
danych) zwolniony będzie z obowiązku jego zgłoszenia do rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten
w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r., po nowelizacji ustawy
o ochronie danych osobowych 22 stycznia 2004 r., stanowi, iż z obowiązku
zgłoszenia zbioru danych do rejestracji zwolnieni są administratorzy danych
„przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług
na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się”.
Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji nie oznacza
automatycznie zwolnienia ich administratora z konieczności przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych i dopełnienia innych, określonych
prawem obowiązków.
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Czy po zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi otrzymam jakieś zaświadczenie? Od którego momentu mogę rozpocząć gromadzenie danych w zgłoszonym zbiorze?

Zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
administrator danych może, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi,
chyba że ustawa zwalnia go z obowiązku zgłoszenia. Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru może być wydane na żądanie administratora danych (art. 42
ust. 3 ustawy).
Stosownie jednak do art. 46 ust. 2 ustawy, administrator danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu
seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów
karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym jest zabronione, może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze
danych dopiero po zarejestrowaniu zbioru, chyba że ustawa zwalnia go z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji. Zaświadczenie o zarejestrowaniu takiego zbioru, zawierającego dane szczególnie chronione, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych wydaje administratorowi danych niezwłocznie
po dokonaniu rejestracji zbioru (art. 42 ust. 4 ustawy).
Jeśli zatem zbiór danych osobowych zgłoszony do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi nie zawiera danych podlegających szczególnej ochronie, wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy, to administrator danych może rozpocząć ich
przetwarzanie (np. gromadzenie danych) po dokonaniu zgłoszenia zbioru Generalnemu Inspektorowi do rejestracji. Jeśli jednak zbiór danych osobowych
zawiera dane podlegające szczególnej ochronie, to gromadzenie danych w zbiorze nie jest możliwe aż do momentu zarejestrowania zbioru przez Generalnego
Inspektora.
Czy biblioteki szkolne podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbiorów do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych
zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
a także danych dotyczących osób u nich zrzeszonych lub się uczących. Jeżeli
zatem biblioteki szkolne przetwarzają wyłącznie dane uczniów, pracowników
szkoły lub świadczących szkole usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
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to zwolnione są one z obowiązku zgłoszenia do rejestracji przedmiotowego
zbioru danych. Gdy jednak w zbiorach znajdą się dane osób innych, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, to należy je zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.
Czy należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osób zamawiających usługę newsletter?

Zbiór danych osób zamawiających za pośrednictwem strony internetowej
wiadomości newsletter należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Specyfiką Internetu jest to, że aby zamówić newsletter danego serwisu
należy wpisać na jego stronie swój adres e-mail, który w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych stanowi dane osobowe. Osoby zainteresowane
otrzymywaniem bezpłatnych treści redakcyjnych (newsletter) z założenia podają dobrowolnie swój adres e-mail w serwisie.
Pozyskane w ten sposób adresy e-mail stanowią zbiór danych osobowych,
w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zbiór danych rozumiany
jest jako każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten
jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
Biorąc pod uwagę cel, dla którego dane osobowe są gromadzone oraz jego
przeznaczenie, stwierdzić należy, że nie zachodzą w tym przypadku przesłanki
wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy, zwalniające z obowiązku zgłoszenia zbioru
danych osobowych do rejestracji.
Zatem zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać
newsletter, należy zgłosić Generalnemu Inspektorowi do rejestracji.
Czy zgłaszając zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych należy podać informacje
o powierzeniu danych osobowych oraz o ich udostępnianiu?

Zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru do rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza stanowiącego
załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Część B
punkt 3 wniosku dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym jest rozgraniczenie na dokonane już powierzenie oraz na zamiar jego dokonania. Administrator danych powinien zatem zaznaczyć odpowiedni punkt.
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Powierzenie przetwarzania danych uregulowane jest w art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polega ono na tym, że administrator danych powierza w drodze pisemnej umowy ich przetwarzanie –
w całości lub w części – innemu podmiotowi. Oznacza to, że administrator nie
musi osobiście wykonywać wszystkich czynności związanych z procesem przetwarzania danych osobowych. W praktyce umowa powierzenia przetwarzania
danych zawierana jest np. w celu dochodzenia wierzytelności lub w związku
ze zleceniem innemu podmiotowi realizacji części zadań administratora (tzw.
outsourcing).
Umowa powierzenia powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać zakres
i cel przetwarzania danych. Pamiętać należy, że podmiot przetwarzający dane
na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem danych nie staje
się ich administratorem. Nie spoczywają na nim obowiązki, którymi ustawodawca obciążył administratora danych, m. in. obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji. Podmiot ten jest jednak zobowiązany do podjęcia środków
zabezpieczających przetwarzane dane.
Natomiast informacja o udostępnianiu danych odbiory danych jest zawarta w pkt 13 części D wniosku o rejestrację. Udostępnianie danych osobowych
określić można jako wszelkie działania stwarzające innym osobom możliwość
zapoznania się z danymi. Udostępnianie może zatem polegać na przekazie ustnym, pisemnym, za pomocą powszechnych środków przekazu, poprzez sieć
komputerową, itp. Nie oznacza to jednak, że umożliwienie zapoznania się z danymi osobowymi jakiemukolwiek podmiotowi jest udostępnianiem danych,
o którym mowa w pkt 13 zgłoszenia. Musi ono nastąpić na rzecz odbiorcy danych, którym jest każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:
osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
przedstawiciela administratora danych mającego siedzibę w państwie trzecim,
przetwarzającego dane przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP, podmiotu który przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem, a także organów państwowych
i organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku
z prowadzonym postępowaniem (art. 7 pkt 6 ustawy).
W związku z powyższym nie należy mylić pojęcia powierzenia danych
z pojęciem udostępniania danych. Podkreślić należy, że w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych podmiot, któremu powierzono przetwarzanie
danych nie jest odbiorcą danych. W związku z tym informację o powierzeniu
przetwarzania danych oraz o podmiocie, któremu powierzono to przetwarzanie administrator danych wpisuje wyłącznie w punkcie 3 zgłoszenia. Natomiast
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w punkcie 13 wpisać należy jedynie dane identyfikacyjne odbiorców lub kategorie odbiorców, przy czym pamiętać należy o wymienionych wyżej podmiotach, wyłączonych spod definicji „odbiorcy danych”.
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