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WST P
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany został przez Sejm RP na
podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z pó n. zm.).
Uchwalenie pierwszej w Polsce Ustawy o ochronie danych osobowych, b d ce przejawem
post puj cej demokratyzacji ycia publicznego w Polsce i troski o ochron prywatno ci
ka dego jej obywatela znajduj cych wyraz w zapisach nowej Konstytucji RP (art. 47 i 51),
miało swe bezpo rednie ródło równie w mi dzynarodowych zobowi zaniach Polski.
Ochrona danych osobowych ka dego człowieka stanowi przedmiot regulacji norm
europejskich: Konwencji Nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w
zwi zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz Dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 pa dziernika 1995 r. o ochronie osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu
tych danych, a tak e licznych norm sektorowych. Powy sze akty prawne zawieraj ogólne
zasady, pozwalaj ce na zbli anie ustawodawstwa ró nych pa stw w zakresie ochrony danych
osobowych. Polska, ubiegaj c si
zobowi zana jest podj

o przyst pienie do Traktatu o Unii Europejskiej,

działania zmierzaj ce do dostosowania ustawodawstwa polskiego:

polskich ustaw, rozporz dze , w tym równie

przepisów administracyjnych, do prawa

pa stw Wspólnoty. Ponadto zobligowana jest do stosowania polityki respektuj cej zasady
demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód.
Przepisy reguluj ce zasady przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostały do
polskiego ustawodawstwa ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
która respektuje zasady ustanowione Dyrektyw 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i jest zgodna z ogóln

polityk

pa stw europejskich w tym zakresie. Wprowadzenie

przepisów dotycz cych ochrony danych osobowych do polskiego systemu prawnego,
pozwoliło na podpisanie przez Polsk

Konwencji Nr 108 Rady Europy, co nast piło w dniu

21 kwietnia 1999 r.
Ustawa o ochronie danych osobowych weszła w ycie 30 kwietnia 1998 r. Pierwszym
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została dr Ewa Kulesza wybrana
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po zło eniu lubowania, z dniem 23 kwietnia 1998 r.,
obj ła obowi zki Generalnego Inspektora.

4

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony danych osobowych,
stosownie do art. 8 ustawy, w zakresie wykonywania swoich zada podlega tylko ustawie.
Wspomniana ustawa okre la zasady post powania przy przetwarzaniu danych osobowych
oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe s lub mog by przetwarzane w zbiorach
danych. Stosownie do art. 12 ustawy, do zada Generalnego Inspektora w szczególno ci
nale y:
1. kontrola zgodno ci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania
przepisów o ochronie danych osobowych,
3. prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych
zbiorach,
4. opiniowanie projektów ustaw i rozporz dze dotycz cych ochrony danych osobowych,
5. inicjowanie i podejmowanie przedsi wzi

w zakresie doskonalenia ochrony danych

osobowych,
6. uczestniczenie w pracach mi dzynarodowych organizacji i instytucji zajmuj cych si
problematyk ochrony danych osobowych.
Sprawozdanie obejmuje pierwszy rok działalno ci Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych I Kadencji, tj. okres od 23.04.1998 r. do 30.04.1999 r.
Niniejsze sprawozdanie zawiera w pierwszej cz ci opis organizacji Biura, z uwzgl dnieniem
zada wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz przedstawia bud et
Generalnego Inspektora na 1998 r.
W drugiej cz ci sprawozdania przedstawiona została działalno

merytoryczna, w tym

tematyka i liczba skarg, jakie wpłyn ły do Generalnego Inspektora w zwi zku z naruszeniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., a tak e liczba
zgłoszonych do rejestracji i zarejestrowanych zbiorów danych osobowych.
W sprawozdaniu uwzgl dniona została tak e tematyka opinii wydanych przez Generalnego
Inspektora w sprawie nowotworzonych aktów normatywnych pod k tem ich zgodno ci z
Konstytucj

i ustaw

o ochronie danych osobowych

oraz

interpretacji przepisów

obowi zuj cego ustawodawstwa w kontek cie ustawy o ochronie danych.
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Sprawozdanie przedstawia sposoby propagowania ustawy i rozpowszechniania idei ochrony
danych osobowych, poprzez kontakty Generalnego Inspektora ze

rodkami masowego

przekazu i udział w konferencjach prasowych.
W ko cowej cz ci sprawozdania zawarte zostały wnioski wynikaj ce ze stanu przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych.

I.

ORGANIZACJA

BIURA

GENERALNEGO

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ustawy, Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Organizacj , zasady działania, a tak e ogólny podział zada

wykonywanych przez

poszczególne jednostki organizacyjne Biura okre la statut stanowi cy zał cznik do
rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie
nadania statutu dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z
dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 73, poz. 464).
Stosownie do § 1 statutu, Biuro jest jednostk pomocnicz i zapewnia wykonanie zada
wynikaj cych z kompetencji Generalnego Inspektora okre lonych w ustawie, a tak e w
innych przepisach powszechnie obowi zuj cego prawa.
Biurem kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Generalnego Inspektora.
Zgodnie z § 3 statutu, Dyrektor zapewnia funkcjonowanie Biura, warunki jego działania i
organizacj pracy, nad którym nadzór sprawuje Generalny Inspektor.

1. Struktura Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
W skład Biura wchodzi

6 jednostek organizacyjnych, okre lonych w § 6 statutu, a

mianowicie:
1. Gabinet Generalnego Inspektora,
2. Departament Prawny,
3. Departament Inspekcji,
4. Departament Informatyki,
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5. Departament Administracyjno-Bud etowy,
6. Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych.
Organizacj wewn trzn i szczegółowy zakres zada statutowych jednostek organizacyjnych
oraz tryb pracy Biura, okre la Regulamin Organizacyjny wydany przez Generalnego
Inspektora (§ 13 statutu) z dnia 1 sierpnia 1998 r.
W pocz tkowym okresie działalno

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych polegała na tworzeniu struktury organizacyjnej, maj cej na celu zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania Biura Generalnego Inspektora.
W ramach ustalania wewn trznych reguł pracy Generalny Inspektor wydał 21 zarz dze .

2. Bud et Generalnego Inspektora
Wydatki Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ustawie bud etowej
na 1998 r. sklasyfikowane zostały w dziale 99 - Urz dy naczelnych organów władzy, kontroli
i s downictwa, w rozdziale 9911 - Urz dy naczelnych organów władzy i kontroli.
rodki finansowe w wysoko ci 5.000.000 zł przeznaczone na utworzenie Biura GIODO,
decyzjami Ministra Finansów (z dnia 10 czerwca i 31 sierpnia 1998 r.), zostały przeniesione z
cz ci 83 poz. 63 - Rezerwy celowe, do cz ci 61 Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
Wydatki Biura GIODO dotyczyły w cało ci zada

statutowych sklasyfikowanych w

dziale 99: Urz dy naczelnych organów władzy, kontroli i s downictwa.
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3. Realizacja zada Generalnego Inspektora w ramach poszczególnych
Departamentów Biura
Od dnia 23 kwietnia 1998 r., tj. od dnia powołania uchwał Sejmu RP Biura Generalnego
Inspektora, działalno

Biura prowadzona była w oparciu o dwa akty prawne: statut Biura

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 maja 1998 r. oraz
zarz dzenie nr 1 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Biura z dnia 1 sierpnia 1998 r.
W ramach prac organizacyjnych przygotowano wytyczne, które stanowi
pomocniczy przy analizowaniu technicznych

materiał

rodków zabezpieczenia zbiorów danych

osobowych.
Na podstawie opinii, których wykonanie zlecił Generalny Inspektor, opracowano i wdro ono
zasady post powania rejestracyjnego oraz wzory pism procesowych i za wiadcze

o

zarejestrowaniu zbioru danych osobowych. Autorami poszczególnych opinii byli:
1. prof. Janusz Borkowski: „Opinia dotycz ca zagadnie procesowych z zakresu ochrony
danych osobowych”,
2. dr Czesław Martysz: „Opinia w sprawie trybu rejestracji zbiorów danych osobowych”,
3. dr Czesław Martysz: „Opinia w sprawie zakresu obowi zywania art. 40 w zwi zku z art.
43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 133, poz. 883)”,
4. Michał Staszewicz: „Opinia do projektu decyzji o odmowie rejestracji zbioru danych
osobowych”,
5. Michał Staszewicz: „Opinia dotycz ca pisma procesowego w kontek cie odpowiedzi na
pytanie, czy braki formalne wniosku uzasadniaj

traktowanie go jako wniosku

nieistniej cego”,
6. prof. Jan Paweł Tarno: „Opinia w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.
3.1. Dyrektor Biura
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Prac

wszystkich Departamentów kieruje Dyrektor Biura sprawuj cy nadzór nad

prawidłowo ci wykonywania zada , wynikaj cych z kompetencji Generalnego Inspektora,
okre lonych w ustawie i innych przepisach obowi zuj cego prawa.
Dyrektor Biura odpowiada za funkcjonowanie urz du, warunki jego działania oraz
organizacj pracy.
W ramach realizacji swoich zada
-

Dyrektor Biura:

zatwierdza dokumenty okre laj ce struktury wewn trzne poszczególnych jednostek
organizacyjnych, przedkładane przez dyrektorów tych jednostek,

-

okre la, za zgod Generalnego Inspektora, ilo

etatów w Biurze i ich podział mi dzy

jednostki organizacyjne Biura,
-

przedkłada Generalnemu Inspektorowi wnioski personalne dotycz ce stanowisk
dyrektorów departamentów, ł cznie z projektem zakresów obowi zków,

-

sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,

-

przedkłada Generalnemu Inspektorowi projekty decyzji i zarz dze ,

-

zleca przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii prawnych,

-

reprezentuje Generalnego Inspektora osobi cie lub przez upowa nion

osob

w

pracach komisji i podkomisji rz dowych, sejmowych oraz senackich w zakresie
redagowania rozpatrywanych przez te organy projektów aktów prawnych,
dotycz cych ochrony danych osobowych, Generalnego Inspektora lub Biura,
-

sprawuje nadzór nad gospodarowaniem mieniem urz du,

-

nadzoruje i koordynuje dokonywanie zamówie publicznych przez Biuro,

-

zaci ga, z upowa nienia Generalnego Inspektora, zobowi zania finansowe w
granicach przyznanych rodków oraz na zasadach i w trybie okre lonym w przepisach
prawa i zarz dzeniach Generalnego Inspektora,

-

nadzoruje sporz dzenie projektu i wykonanie bud etu Biura.

Dyrektor Biura na bie co informuje Generalnego Inspektora o swojej pracy i działaniu
podległych mu departamentów oraz proponuje szereg rozwi za w zakresie doskonalenia
działalno ci Biura.
W celu usprawniania realizacji zada okre lonych w Regulaminie Organizacyjnym, Dyrektor
Biura wydał szereg aktów kierownictwa wewn trznego.
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W okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura pełnił jednocze nie obowi zki Dyrektora
Gabinetu, kieruj c prac Gabinetu oraz wykonuj c wszystkie zadania powierzone mu przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.2. Gabinet Generalnego Inspektora
Gabinet Generalnego Inspektora jest jedn

ze statutowych jednostek organizacyjnych,

zapewniaj cych prawidłowe funkcjonowanie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
W okresie sprawozdawczym Gabinet Generalnego Inspektora realizował swoje zadania,
do których nale y:
-

organizowanie i koordynowanie spotka
szczególno ci

prowadzenie

terminarza

z udziałem Generalnego Inspektora, w
spotka ,

prowadzenie

czynno ci

reprezentacyjnych oraz organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,
-

prowadzenie Kancelarii Głównej,

-

prowadzenie, selekcja i rejestracja korespondencji,

-

dokonywanie, z upowa nienia Generalnego Inspektora i po konsultacji z Dyrektorem
Biura, czynno ci w zakresie nawi zania, zmiany i ustania stosunków pracy z
pracownikami Biura,

-

dokumentowanie spraw osobowych pracowników,

-

obsługa komisji powoływanych przez Generalnego Inspektora,

-

prowadzenie sprawozdawczo ci Biura,

-

przygotowywanie odpowiedzi na wyst pienia do Generalnego Inspektora w wypadku,
gdy nie nale

-

do wła ciwo ci innych jednostek organizacyjnych Biura,

obsługa prasowa.

Obsługa prasowa polegała głównie na:
1. bezpo rednich spotkaniach z redaktorami o rodków radiowych i telewizyjnych oraz gazet
maj cych na celu ustalenie ich stałej współpracy z Rzecznikiem Prasowym Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
2. nawi zaniu listownych kontaktów z ambasadami obcych pa stw w Polsce.
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W ramach realizacji obowi zków słu bowych Rzecznik Prasowy prowadzi stał
informuj c

mass-media i maj c

akcj

na celu przybli enie problematyki ochrony danych

osobowych, poprzez:
-

stałe wyst pienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stacjach
telewizyjnych,

-

cykl pi tnastominutowych

spotka

z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych na antenie Polskiego Radia w programie IV, odbywaj ce si

raz w

miesi cu,
-

comiesi czne publikacje w „Gazecie Prawnej” opinii

Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych, b d cych odpowiedzi na pytania do niego kierowane
(opinie dotycz stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych),
-

cykl wywiadów prasowych z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
przybli aj cych sylwetk Pani dr Ewy Kuleszy oraz problematyk zwi zan z ochron
danych osobowych (Wprost, Przekrój, ycie, Polityka, Puls Biznesu, Computerworld,
Bussinesman Magazine, The Warsaw Voice, Express Bydgoski, Pani i inne),

-

stała współpraca z dziennikiem „Rzeczpospolita”, polegaj ca na cyklicznym
przedstawianiu,

przez Generalnego Inspektora, interpretacji przepisów z zakresu

ochrony danych osobowych.

3.3. Departament Prawny
Organizacja Departamentu Prawnego w pocz tkowej fazie polegała na odpowiednim doborze
i przygotowaniu pracowników. Przy zatrudnianiu pracowników do Departamentu Prawnego
przyj to zasad , i
prawniczymi, w tym

pracownicy ci musz
aplikacj

s dow

legitymowa

si

wysokimi kwalifikacjami

lub prokuratorsk . Jednak e mimo posiadania

wysokich kwalifikacji zawodowych niezb dne było przeprowadzanie

szkole , w celu

wprowadzenia nowych pracowników w zagadnienia ochrony danych osobowych, okre lenie
sposobów interpretacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w kontek cie innych
aktów prawnych oraz ujednolicenie procedur przy załatwianiu wpływaj cych spraw.
Szkolenia prowadzone były przez teoretyków prawa i praktyków, w szczególno ci
specjalizuj cych si w prawie i post powaniu administracyjnym.
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Do zada

Departamentu Prawnego, zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Biura

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nale y:
1) opracowywanie projektów zarz dze i decyzji Generalnego Inspektora oraz, w miar
potrzeby, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi departamentami,
2) prowadzenie ewidencji aktów prawnych, o którym mowa wy ej, wprowadzenie ich do baz
danych, informowanie o tre ci i zakresie obowi zywania tych aktów, wnioskowanie w
sprawie ich nowelizacji, a tak e opracowywanie tekstów jednolitych,
3) opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania prawne,
4) obsługa prawna Generalnego Inspektora oraz Biura, przygotowywanie opinii prawnych na
potrzeby Generalnego Inspektora, Dyrektora Biura oraz dyrektorów departamentów, w
szczególno ci opiniowanie projektów umów,
5) opiniowanie wst pne, ze szczególnym uwzgl dnieniem przepisów Konstytucji i ustawy o
ochronie danych osobowych, projektów ustaw i rozporz dze

dotycz cych ochrony

danych osobowych,
6) udział, z upowa nienia Generalnego Inspektora lub Dyrektora Biura, w pracach komisji i
podkomisji

rz dowych,

sejmowych

oraz

senackich

w

zakresie

redagowania

rozpatrywanych przez te organy projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt. 5, ze
szczególnym uwzgl dnieniem przepisów Konstytucji oraz ustawy o ochronie danych
osobowych, odno nie tekstów tych aktów i zgłoszonych poprawek,
7) reprezentowanie Generalnego Inspektora przed organami s dowymi i administracyjnymi,
8) ocena, na wniosek Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, zgłosze do
rejestracji pod k tem ich zgodno ci z przepisami prawa,
9) prowadzenie bada prawnoporównawczych aktów prawa mi dzynarodowego i regulacji
poszczególnych krajów dotycz cych ochrony danych osobowych.
Ponadto Departament zajmował si

udzielaniem stałej pomocy merytorycznej

innym

jednostkom organizacyjnym Biura.
Pracownicy Departamentu Prawnego brali czynny udział w spotkaniach szkoleniowych,
maj cych na celu przybli enie zasad ochrony danych osobowych administratorom danych,
którzy przetwarzaj

dane w zwi zku z prowadzon

działalno ci . Podczas szkole

porównywano standardy europejskie w zakresie ochrony danych osobowych, przybli ano
celowo

wprowadzenia ustawowej ochrony danych do polskiego systemu prawnego,

omawiano szczegółowe zasady przetwarzania danych wynikaj ce z ustawy, zakresy
obowi zków i uprawnie przysługuj cych podmiotom oraz ogólne zasady zabezpieczania
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zbiorów. Odpowiadano na zapytania i wyja niano wszelkie w tpliwo ci, zwi zane ze
stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w praktyce.
3.4. Departament Inspekcji
Podstawowym zadaniem Departamentu Inspekcji jest wykonywanie z upowa nienia
Generalnego Inspektora czynno ci kontrolnych, w celu oceny zgodno ci przetwarzania
danych osobowych z wła ciwymi przepisami ustawy.
Inspektorzy zobowi zani s do:
1) sporz dzania protokołów z wykonania czynno ci kontrolnych,
2) wnioskowania o wszcz cie post powa

dyscyplinarnych przeciwko osobom winnym

zaistniałych uchybie ,
3) sporz dzania, w sytuacjach gdy istnieje podejrzenie popełnienia przest pstwa, projektów
zawiadomie do organów cigania o popełnieniu przest pstwa i przekazywanie ich, za
po rednictwem Dyrektora Biura, Generalnemu Inspektorowi,
4) zbierania i zabezpieczania dowodów maj cych znaczenie w sytuacjach uchybie , b d
podejrzenia popełnienia przest pstwa,
5) sporz dzania harmonogramu planowanych inspekcji,
6) rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Generalnego Inspektora oraz
przedstawiania, za po rednictwem Dyrektora Biura, sprawozda z ich załatwienia,
7) prowadzenia analizy skarg i wniosków oraz protokołów z przeprowadzonych inspekcji w
celu opracowania materiałów do rozstrzygni

podejmowanych przez Generalnego

Inspektora.
W okresie od listopada do grudnia 1998 r. w Departamencie Inspekcji trwały prace, maj ce na
celu opracowanie instrukcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
reguluj cej sposób przeprowadzania kontroli przez inspektorów, zgodnie z art. 14 ustawy o
ochronie danych osobowych. Prace nad instrukcj zako czono w styczniu 1999 r.
Organizacja Departamentu obejmowała tak e zatrudnianie pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach oraz z do wiadczeniem zawodowym umo liwiaj cym wykonywanie inspekcji.
Przy zatrudnianiu pracowników przyj to, i powinny by to osoby o wykształceniu wy szym
prawniczym, po aplikacjach i z pewnym sta em zawodowym.
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W pierwszym okresie działania Biura praca Departamentu skoncentrowana była na
przyjmowaniu i załatwianiu skarg; działania inspekcyjne podj te zostały od 18 marca 1999
r.

3.5. Departament Informatyki
Zadania Departamentu Informatyki mo na podzieli na dwa rodzaje. Jeden zwi zany jest z
obsług

informatyczn

Biura,

w

tym

z

zapewnieniem

odpowiedniego

sprz tu

informatycznego na potrzeby Biura, drugi za z działalno ci merytoryczn . W tym drugim
przypadku

Departament

Informatyki

uczestniczył

w

czynno ciach

wykonywanych wspólnie z Departamentem Inspekcji, jak

te

Departamentem

–

Rejestracji

Zbiorów

Danych

Osobowych

kontrolnych

- we współpracy z
współuczestniczył

w

przygotowaniu czynno ci zwi zanych z rejestracj zbiorów pod k tem spełnienia wymogów
technicznych i organizacyjnych tej e rejestracji.

Do zada Departamentu Informatyki w zakresie obsługi Biura nale y:
1) analizowanie i zaspokajanie potrzeb pracowników Biura w zakresie sprz tu
informatycznego oraz oprogramowania, w szczególno ci poprzez:
a) instalowanie sprz tu i oprogramowania,
b) prowadzenie serwisu i nadzoru eksploatacyjnego,
c) współdziałanie z departamentami w zakresie dokonywania zakupów sprz tu i
oprogramowania, a w szczególno ci: przygotowywanie zamówie

i specyfikacji,

analizowanie ofert pod wzgl dem merytorycznym oraz dokonywanie odbioru
technicznego,
d) administrowanie sieciami komputerowymi,
e) prowadzenie szkole pracowników Biura,
2) zabezpieczenie dost pu do systemu informatycznego Biura.
Natomiast zadania merytoryczne dotycz :
1) prowadzenia serwisu i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie obsługi centralnego rejestru
zarejestrowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów
danych osobowych,
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2) wykonywania, wraz z pracownikami Departamentu Inspekcji i z upowa nienia
Generalnego Inspektora, czynno ci kontrolnych,
3) podejmowania przedsi wzi

w zakresie doskonalenia informatycznych metod ochrony

danych osobowych.
Departament Informatyki w okresie sprawozdawczym realizował prace zarówno w zakresie
technicznego wyposa enia Biura w sprz t informatyczny, jak i w zakresie realizacji jego
statutowych obowi zków.
Do zada Departamentu Informatyki w zakresie technicznej obsługi Biura nale ało:
1. analizowanie

i

zaspokajanie

potrzeb

pracowników Biura w zakresie sprz tu

informatycznego oraz oprogramowania, w szczególno ci poprzez:
a. instalowanie sprz tu i oprogramowania,
b. prowadzenie serwisu i nadzoru eksploatacyjnego,
c. współdziałanie z departamentami w zakresie dokonywania zakupów sprz tu i
oprogramowania, a w szczególno ci: przygotowywanie zamówie

i specyfikacji,

analizowanie ofert pod wzgl dem merytorycznym oraz dokonywanie odbioru
technicznego,
d. administrowanie sieciami komputerowymi,
e. prowadzenie szkole pracowników Biura,
2. serwisowanie i nadzór eksploatacyjny aplikacji Rejestr słu cej do obsługi centralnego
rejestru zarejestrowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
zbiorów danych osobowych,
3. wdra anie polityki bezpiecze stwa, w tym głównie zabezpieczenia dost pu do systemów
informatycznych Biura.
W zakresie działalno ci merytorycznej Departament Informatyki realizował:
1. projekt aplikacji Rejestr do obsługi centralnego rejestru zarejestrowanych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych,
2. inspekcje - czynno ci kontrolne, wraz z pracownikami Departamentu Inspekcji,
3. przedsi wzi cia w zakresie

doskonalenia informatycznych metod ochrony danych

osobowych.
W ramach tworzenia zaplanowanej struktury sieciowej oraz wyposa enia w sprz t
komputerowy i oprogramowanie zrealizowane zostały:
-

sie

logiczna (komputerowa) w budynku przy Placu Powsta ców Warszawy 1,

zawieraj ca ł cznie 45 punktów i 1 w zeł krosowy,
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-

sie logiczna – 22 punkty, 1 w zeł krosowy oraz sie energetyczna – 18 punktów do
zasilania komputerów w cz ci budynku przy ul. Koszykowej 53, w której mie ci si
Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych.

-

zakup serwera IBM model F50 oraz bazy ORACLE 8 do obsługi opracowywanej
aplikacji Rejestr W kwietniu 1999 r. zrealizowana została dostawa serwera IBM model
F50 oraz bazy ORACLE 8 do obsługi opracowywanej aplikacji Rejestr,

-

zakup urz dze sieciowych, serwera do zarz dzania sieci oraz mikrokomputerów – stacji
roboczych wyposa onych w system operacyjny Windows NT, który posiada wbudowane
mechanizmy pozwalaj ce na bezpieczne przetwarzanie danych i audut wykonywanych
czynno ci,

-

zakup licencji oraz instalacja systemów LEX-Polskie Prawo i LEX-TEMIDA, słu cych
do wspomagania pracy w zakresie konsultacji prawnych,

-

zakup i rozpocz cie prac wdro eniowych pakietu oprogramowania wspomagaj cego
administracj Biura,

-

podł czenie Biura GIODO do Internetu oraz opracowanie i uruchomienie własnej
witryny.

Pierwsza wersja zaproponowanej przez Departament Informatyki strony www przedstawiona
została w dniu 9 kwietnia 1999 r. Stron

t

zainstalowano u Generalnego Inspektora,

dyrektorów departamentów oraz Rzecznika Prasowego.
W dniu 23 kwietnia 1999 r. wykonawca dostarczył, zgodnie z tre ci zawartej umowy,
niezb dny sprz t, oprogramowanie oraz zarejestrował domen internetow Biura o nazwie
„giodo.gov.pl” co pozwoliło rozpocz

dalsze prace wdro eniowe Departamentu Informatyki

nad konfiguracj poczty elektronicznej.
Podstawowym kryterium wyboru przy zakupie sprz tu oraz oprogramowania było szeroko
rozumiane bezpiecze stwo pracy pocz wszy od niezawodno ci technicznej a sko czywszy na
weryfikacji dost pu do danych i poufno ci przetwarzanych informacji.
3.1. Departament Administracyjno-Bud etowy
Do zada Departamentu Administracyjno-Bud etowego nale y:
1) prowadzenie ubezpiecze zbiorowych pracowników,
2) prowadzenie spraw socjalnych w zakresie obsługi funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
organizacji wypoczynku oraz opieki zdrowotnej,
3) realizowanie zada w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy,
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4) wyposa enie pomieszcze Biura w meble, urz dzenia i inne rodki techniczne oraz ich
konserwacja,
5) prowadzenie ewidencji maj tku urz du,
6) ubezpieczanie maj tku urz du,
7) konserwacja i remonty bie ce pomieszcze , piel gnacja zieleni i utrzymywanie w
czysto ci terenów zielonych, dróg dojazdowych i parkingów wykorzystywanych przez
Biuro,
8) organizacja transportu dla potrzeb Biura,
9) opracowywanie planów prac inwestycyjnych i modernizacyjnych Biura,
10) prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Biuro,
11) przygotowanie realizacji zamówie publicznych, w szczególno ci:
a) stała współpraca z Urz dem Zamówie Publicznych,
b) badanie wiarygodno ci podmiotów gospodarczych, którym mo e by

udzielone

zamówienie publiczne,
c) gromadzenie dokumentów zwi zanych z dokonywaniem zamówie publicznych,
d) wykonywanie innych czynno ci dotycz cych zamówie publicznych, okre lonych w
odr bnych zarz dzeniach Generalnego Inspektora.
Praca

Departamentu

koncentrowała si

Administracyjno-Bud etowego

w

okresie

sprawozdawczym

głównie na sprawach zwi zanych z zorganizowaniem siedziby i

wyposa eniem Biura Generalnego Inspektora.
3.2. Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych
Art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych nało ył na Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych obowi zek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych. Zadanie to
wykonuje Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych.
Ponadto do zada Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych nale y:
1) przyjmowanie zgłosze zbiorów do rejestru danych osobowych oraz ich ewidencja,
2) współdziałanie z Departamentami: Inspekcji, Prawnym i Informatyki w zakresie
rozpatrywania zgłosze zbiorów danych osobowych do rejestracji,
3) wydawanie za wiadcze o zarejestrowaniu zbioru oraz ich ewidencja,
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4) przygotowanie projektów decyzji o odmowie zarejestrowaniu zbioru oraz projektów
innych pism procesowych zwi zanych z procedur rejestracyjn i przedstawianie ich, za
po rednictwem Dyrektora Biura, Generalnemu Inspektorowi,
5) udost pnianie danych zawartych w rejestrze zbiorów danych osobowych.

W celu zapewnienia realizacji okre lonych w statucie Biura Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych zada

Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych

przedsi wzi to nast puj ce działania organizacyjne:
1. opracowano zasady dotycz ce prowadzenia post powa rejestracyjnych oraz druki pism
procesowych zwi zanych z wymienion procedur ,
2. opracowano akt wewn trzny dotycz cy sposobu prowadzenia rejestru zbiorów danych,
3. wdro ono tymczasowy system elektroniczny zapewniaj cy ewidencje zgłosze ,
rejestracj zbiorów danych i wydawanie za wiadcze o zarejestrowaniu,
4. równolegle rozpocz to prace w zakresie zlecenia opracowania docelowego systemu
rejestracyjnego,
5. wdra anie docelowego systemu elektronicznego rejestracji zbiorów danych.
W celu usprawnienia rejestracji pracownicy departamentu zrealizowali trzy projekty
informatyczne:
- „Rejestr Tymczasowy”,
- „Wst pna Rejestracja”,
- „Przegl danie Rejestru”.
Aplikacje wykonano przy u yciu programu MS Access.
Celem aplikacji „Rejestr Tymczasowy” jest tymczasowa rejestracja zbiorów danych, a tak e
przetestowanie teoretycznych zało e i wymaga , jakim powinien odpowiada docelowy
elektroniczny rejestr.
Aplikacja „Wst pna Rejestracja Wniosków” umo liwia:
a) rejestracj zgłosze nadsyłanych do departamentu,
b) wgl d w pisma zwi zane z procesem rejestracji lub odmowy rejestracji zbioru
(zawiadomienia, decyzje, za wiadczenia),
c) automatyczne generowanie za wiadcze o rejestracji,
d) tworzenie zestawie statystycznych i ich wydruk,
e) sporz dzanie wykresów obrazuj cych stan realizacji wniosków.
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Program u ywany jest w departamencie od listopada 1998 r.

Aplikacja

„Przegl danie

Rejestru”

umo liwia

praktyczn

realizacj

uprawnienia

wynikaj cego z art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. pozwala na
przegl danie ksi g rejestrowych w postaci elektronicznych raportów. Program wyposa ony
jest w opcj wyszukiwania ksi gi rejestrowej wg poni szych cech:
-

numer bazy,

-

nazwa bazy danych osobowych,

-

nazwa administratora zbioru danych osobowych,

-

adres administratora danych osobowych (ulica, miasto).

Aktualnie w departamencie trwaj

prace nad opracowaniem docelowej aplikacji

rejestracyjnej.
W zwi zku z ró norodno ci

podmiotów zgłaszaj cych do rejestracji zbiory danych

osobowych, wprowadzono merytoryczn specjalizacj dla poszczególnych pracowników w
nast puj cych dziedzinach:
a) administracja publiczna - 4 osoby,
b) podmioty sfery prywatnej, w szczególno ci firmy marketingowe - 2 osoby.
Wprowadzono równie podział pracy pomi dzy poszczególnych pracowników ze wzgl du na
kolejne etapy wewn trznej procedury, zwi zanej z rejestracj zbiorów danych:
1. przyjmowanie zgłosze

i wprowadzanie danych identyfikuj cych zgłoszeniodawc do

systemu elektronicznego,
2. wst pna weryfikacja,
3. analiza zgłoszenia pod wzgl dem techniczno-organizacyjnym,
4. etap akceptacji (zatwierdzenie wpisu, akceptacja wszcz cia post powania wyja niaj cego
lub decyzji).
W Departamencie Rejestracji Zbiorów Danych zatrudnieni zostali prawnicy, których
zadaniem jest weryfikacja zgłaszanych do rejestracji wniosków pod k tem zgodno ci z
obowi zuj cymi przepisami prawa, oraz informatycy odpowiedzialni za kontrol wniosków
pod wzgl dem spełnienia okre lonych przepisami warunków zabezpiecze
informatycznych, w których przetwarzane s zbiory.

systemów
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4. Pracownicy Biura GIODO
W Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na dzie 30 kwietnia 1999 r.
zatrudnionych było 51 osób, przy wykorzystaniu 48,85 etatów.
Struktura zatrudnienia w poszczególnych departamentach przedstawia si nast puj co:
stanowiska merytoryczne

stanowiska pomocnicze

Dyrektor Biura

1

GGI

11

DP

8

DIS

7

DIF

3

DAB

2

6

DRZDO

7

1

GK

3

Ogółem:

42

1
1

9

Pracownicy Biura stanowi wysoko wykwalifikowan kadr , a ich wiedza merytoryczna
została dostrze ona równie

poza Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych.
Pracownik Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych, jako przedstawiciel
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, został członkiem Normalizacyjnej
Komisji Problemowej Nr 182 do Spraw Zabezpieczenia Systemów i Ochrony Danych w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dyrektor Departamentu Informatyki został wyznaczony, jako przedstawiciel naszego kraju,
do opracowania wst pnych materiałów oraz propozycji europejskich regulacji prawnych w
zakresie wykorzystywania nowych technologii.

II.

DZIAŁALNO

MERYTORYCZNA

GENERALNEGO

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

20

Działalno

merytoryczna

Generalnego

Inspektora

w

okresie

sprawozdawczym

skoncentrowana była na rozpatrywaniu skarg obywateli, udzielaniu odpowiedzi na zapytania
prawne, opiniowaniu projektów aktów normatywnych i sporz dzaniu opinii i interpretacji
aktów prawnych w kontek cie obowi zywania ustawy o ochronie danych osobowych,
prowadzeniu inspekcji i post powa zwi zanych z rejestracj zbiorów danych. Generalny
Inspektor

podejmował równie działania sygnalizacyjne wobec organów centralnych w

przypadkach stwierdzenia niewła ciwej praktyki b d braku stosownych przepisów prawa.
W okresie od maja do ko ca grudnia 1998 r. do Biura wpłyn ło 1258 pism, a od stycznia do
30 kwietnia 1999 roku - 1892 pism; ogółem w roku sprawozdawczym wpłyn ło 3150, co
wiadczy o stale rosn cym zainteresowaniu regulacjami zawartymi w przepisach ustawy o
ochronie danych osobowych.
Jednocze nie w okresie sprawozdawczym z Biura wysłanych zostało 2170 pism , w tym tylko
w okresie od stycznia do kwietnia 1999 r - 1567.
Od listopada 1998 r. do kwietnia 1999 r. przeprowadzono około 4500

rozmów

telefonicznych udzielaj c wyja nie i porad.
W ramach zada Generalnego Inspektora dokonana została analiza prawno-porównawcza
ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do postanowie

Konwencji Nr 108

Rady Europy o ochronie osób w zwi zku z automatycznym przetwarzaniem danych o
charakterze osobowym oraz Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o
ochronie osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego
przepływu tych danych. Porównano zakresy definicji u ytych w poszczególnych aktach,
przeanalizowano zawarte w nich zasady ochrony danych, zasady przekazywania danych za
granic i inne zagadnienia.

W Departamencie Prawnym organizowano spotkania z doradcami Generalnego Inspektora, na
których omawiano kluczowe problemy i ustalano jednolit wykładni przepisów ustawy.
Podczas spotka

omawiano zapisy ustawy o ochronie danych osobowych budz ce

w tpliwo ci i trudno ci w praktycznym ich stosowaniu. Dotyczyły one w szczególno ci:
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-

poj cia zbioru danych osobowych (art. 2 ust.1),

-

udost pniania danych na pisemny umotywowany wniosek (art. 29 ust. 3) oraz formy
odmowy udost pniania danych,

-

poj cia danych osobowych jawnych a powszechnie dost pnych (art. 43 ust.1 pkt. 9),

-

zbiorów danych osobowych sporz dzanych dora nie, wył cznie ze wzgl dów
technicznych (art. 2 ust. 3).

1. Zapytania prawne
W ramach realizacji zada

Departamentu Prawnego opracowano szereg projektów,

odpowiedzi na zapytania prawne i dokonano wykładni przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.
W okresie sprawozdawczym wpłyn ło 586 zapyta

prawnych i wniosków o dokonanie

wykładni przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, b d dokonanie interpretacji
innych przepisów prawa w kontek cie zasad ochrony danych osobowych, wynikaj cych z
ustawy.
Zapytania wpływaj ce do Generalnego Inspektora mo na podzieli podmiotowo na:
-

zapytania kierowane przez osoby, których dane osobowe s przetwarzane np. od których
da si dowodów to samo ci, którzy nie chc umieszcza swoich danych na li cie
lokatorów, których dane udost pniaj mał onkowie w zwi zku z procesem s dowym, czy
te tych, którzy nie chc otrzymywa ulotek i ankiet w drodze stosowania marketingu
bezpo redniego;

-

zapytania kierowane przez administratorów zajmuj cych si

przetwarzaniem danych

osobowych (organy pa stwowe, jednostki samorz du terytorialnego, inne podmioty
realizuj ce zadania publiczne), np. pytania dotycz , czy dana jednostka, podmiot jest
administratorem danych i czy ma obowi zek zarejestrowania posiadanego zbioru danych,
czy maj obowi zek udost pniania danych osobowych osobom zwracaj cym si w tej
sprawie, czy mog przekazywa dane innym jednostkom;
-

zapytania kierowane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadaj ce osobowo ci prawnej, które chc uzyska dane ze zbioru, np. podmioty, które
daj danych osobowych i chc si dowiedzie , czy maj do tego prawo wobec nie
udost pniania im tych danych przez administratorów, co wynika wielokrotnie z
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nadinterpretacji ustawy. Dotyczy to np. kas chorych, towarzystw ubezpieczeniowych i
organów samorz dowych.
Wnioski o dokonanie ogólnej wykładni ustawy o ochronie danych osobowych, w wi kszo ci
przypadków pochodziły od prawników, zatrudnionych w kancelariach prawnych.
Przedmiotowo zapytania prawne dotyczyły nast puj cych kwestii:
-

definicji zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych (zbioru danych,
przetwarzania i zgody na przetwarzanie danych osobowych),

-

zasad przetwarzania danych osobowych (zwykłych i sensytywnych),

-

zasad udost pniania danych,

-

praw osób, których dane dotycz ,

-

obowi zków administratorów danych,

-

wykonania obowi zku zgłoszenia do rejestracji zbioru danych (zakresu zbiorów
podlegaj cych rejestracji, wył czenia z obowi zku rejestracji, sposobu wypełnienia
wniosków rejestrowych).

Podczas analizy stanów faktycznych przytoczonych w zapytaniach, dokonano wykładni
ustawy w odniesieniu do konkretnych sytuacji, doprecyzowano definicje danych osobowych,
administratora danych i przetwarzania danych osobowych.
Ponadto udzielono odpowiedzi w sprawie wniosków skierowanych do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotycz cych wyra enia zgody na przekazanie
danych osobowych za granic .
Ró norodno

tematyki poruszanej w zapytaniach, kierowanych do Generalnego Inspektora,

wiadczy o rosn cej

wiadomo ci prawnej społecze stwa w zakresie ochrony danych

osobowych.
Przygotowywano tak e projekty odpowiedzi na zapytania kierowane do Generalnego
Inspektora przez rodki masowego przekazu. Analizowano stany faktyczne przytaczane w
zapytaniach pod k tem zgodno ci z przepisami prawa, a nast pnie opracowywano projekty
udzielanych odpowiedzi.
Generalny Inspektor wielokrotnie dokonywał wykładni przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, odpowiadaj c na zapytania urz dów pa stwowych lub jednostek organizacyjnych
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takich, jak Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, Urz d Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwy sza Izby Kontroli, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Główny Urz d Ceł, Urz d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Telekomunikacja Polska S.A. Niektóre zapytania prawne przesyłane przez te instytucje
dotyczyły ogólnych zasad stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, a niektóre
dotyczyły ju konkretnych kwestii takich, jak: ewidencja ludno ci, przetwarzanie danych
przez podmioty gospodarcze, przetwarzanie danych adresowych lub o numerach
telefonicznych, dost p do danych osobowych niezb dnych do post powa kontrolnych lub
administracyjnych, udost pnianie danych o podmiotach gospodarczych (Główny Urz d
Statystyczny).
W ramach współpracy z ww. podmiotami Generalny Inspektor przekazał swoje stanowisko
w 92 sprawach, wydaj c opinie i dokonuj c wykładni przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.
Szeroka i ró norodna

tematyka

wyst pie

kierowanych do

Generalnego Inspektora

wskazuje na du e zainteresowanie organów pa stwowych i innych jednostek organizacyjnych
ochron danych osobowych w kontek cie tworzenia ustawodawstwa.
Generalny Inspektor podejmował równie działania sygnalizacyjne, kierowane do centralnych
organów administracji pa stwowej, wskazuj c na niezgodno

obowi zuj cych przepisów z

ustaw o ochronie danych osobowych, b d na niezgodn z prawem praktyk .
Pisma kierowane były m.in. do:
-

Ministra Sprawiedliwo ci, w sprawie

konieczno ci pilnego uregulowania działania

Centralnego Rejestru Skazanych aktem normatywnym rangi ustawowej, a nie – jak
dotychczas - rozporz dzeniem, wobec zapisu art. 28 ustawy o ochronie danych
osobowych wymagaj cego podstawy ustawowej do przetwarzania danych o karalno ci
(pismo z dnia 15 lipca 1998 r.),
-

Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji o uporz dkowanie praktyki organów gmin
oraz Centralnego Biura Adresowego prowadz cych ewidencj

ludno ci, w zakresie

udost pniania danych adresowych, wobec wej cia w ycie ustawy o ochronie danych
osobowych (pismo z dnia 29 wrze nia 1998 r.),
-

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o podj cie działa , w celu uporz dkowania zgodnie z warunkami ustawy o ochronie danych osobowych - sporz dzania list pacjentów
lekarzy pierwszego kontaktu (pismo z dnia 5 stycznia 1999 r.),
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-

Ministra Edukacji Narodowej o przygotowanie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela w
cz ci dotycz cej kryteriów kwalifikacyjnych kandydatów na nauczycieli, w celu
wyra nego wskazania w ustawie podstaw

sprawdzania karalno ci kandydatów na

nauczycieli, wobec okre lonego w art. 28 ustawy o ochronie danych osobowych warunku
przetwarzania danych o karalno ci wył cznie na podstawie ustawy (pismo z dnia 13
stycznia 1999 r.),
-

Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie zasad udost pniania danych z
bazy PESEL podmiotom z sektora prywatnego (pismo z dnia 2 lutego 1999 r.),

-

Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy nie stanowi
praktyk

monopolistycznych

zamieszczanie

w ankietach

wszystkich towarzystw

ubezpieczeniowych równobrzmi cych klauzul, zobowi zuj cych klientów do wyra enia
zgody na udost pnianie danych o stanie zdrowia (pismo z dnia 5 marca 1999 r.),
-

Prezesa Urz du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w sprawie

niedopełnienia

obowi zku zgłoszenia do rejestracji zbiorów prowadzonych przez fundusze emerytalne
(pismo z dnia 19 marca 1999 r.),
-

Ministra Obrony Narodowej o podjecie działa
odmowy wydawania za wiadcze

w celu wyeliminowania przypadków

Urz dowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

(pismo z dnia 17 marca 1999 r.),
-

Przewodnicz cego Sejmowej Komisji Sprawiedliwo ci i Praw Człowieka o wniesienie
projektu nowelizacji art. 225 k.k. w celu rozszerzenia zakresu podmiotowego przepisu o
inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (pismo z dnia 14
kwietnia 1999 r.).

2. Opiniowanie projektów aktów prawnych
Zadaniem realizowanym w szerokim zakresie przez Generalnego Inspektora, było
opiniowanie projektów ustaw i rozporz dze . Oceny dokonywano pod k tem zgodno ci
aktów z delegacj

ustawow

i zasadami wynikaj cymi z ustawy o ochronie danych

osobowych.
Ponadto Generalny Inspektor, jak i pracownicy Departamentu Prawnego Biura Generalnego
Inspektora, brali czynny udział w pracach komisji legislacyjnych w Kancelarii Premiera oraz
komisji organizowanych przez resorty. Podczas posiedze komisji opracowywano ostateczn
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tre

i form rozporz dze wykonawczych m.in. do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

oraz do projektów ustaw:
- o ochronie informacji niejawnych,
- o krajowym rejestrze karnym,
- o obywatelstwie.
W okresie sprawozdawczym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaopiniował
117 projektów aktów normatywnych.

3. Inspekcje
Jedn z form kontroli zgodno ci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych jest przeprowadzanie czynno ci kontrolnych. Jest to podstawowe zadanie
merytoryczne Departamentu Inspekcji.
Od 20 marca 1999 r. do ko ca kwietnia 1999 r. przeprowadzonych zostało 9 inspekcji, w tym
w pi ciu firmach marketingowych. W inspekcjach brali udział prawnicy, inspektorzy oraz
informatycy. Zakres inspekcji obejmował zgodno

przetwarzania danych osobowych z

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym zabezpieczenie zbiorów danych w
systemach informatycznych.
Trzy inspekcje przeprowadzono w celu sprawdzenia zgodno ci zło onych wniosków o
rejestracj zbioru danych ze stanem faktycznym. Jedna inspekcja miała na celu sprawdzenie
wykonania decyzji administracyjnej, wydanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
Do ko ca kwietnia 1999 roku Generalny Inspektor przesłał do prokuratury 7 zawiadomie o
popełnieniu przest pstwa w zwi zku z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia:
-

art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych, polegaj ce na niedopełnieniu obowi zku
zgłoszenia zbioru danych do rejestracji,

-

art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych, polegaj ce na

niewła ciwym

zabezpieczeniu danych osobowych, pochodz cych ze zbioru przed dost pem osób
nieupowa nionych.

4. Rozpatrywanie skarg
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W okresie sprawozdawczym do Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych wpłyn ły 402 skargi. Pocz tkowo skargi rozpatrywane były
przez wszystkich pracowników merytorycznych Biura.
Liczba skarg wpływaj cych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
wykazuje tendencj wzrostow .
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 258

skarg, z czego 15 spraw zako czono

wydaniem przez Generalnego Inspektora decyzji ko cz cych post powanie administracyjne,
a jedn skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przest pstwa z art. 49
ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Pismo – Znak GI-DIS6/98).
Zawiadomienie o popełnieniu przest pstwa w ww. sprawie dotyczyło przetwarzania danych o
karalno ci przez osoby do tego nieuprawnione. W pozostałych sprawach tocz

si

post powania administracyjne.
Najwi cej skarg (193), wpływaj cych do Generalnego Inspektora dotyczyło działalno ci firm
marketingowych. W ramach rozpatrywania tego typu skarg, Departament prowadzi szerok
działalno

edukacyjn , polegaj c

na informowaniu osób składaj cych skargi o

przysługuj cym im prawie zło enia sprzeciwu, którego wzór doł czany jest do wysyłanych
odpowiedzi.
Ponadto przedmiotem skarg wpływaj cych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, były nast puj ce zagadnienia:
-

przetwarzanie danych sensytywnych, okre lonych w art. 27 ustawy o ochronie danych
osobowych – 68 skarg. Skargi dotyczyły: legalno ci skierowa pracowników na badania z
u yciem wariografu, zbierania danych o karalno ci i stanie zdrowia, udost pniania danych
osobom fizycznym, pracodawcom, a tak e zwi zane były z działalno ci s dów, Stra y
Miejskiej, komorników, o rodków pomocy społecznej, itp.,

-

umieszczanie przez spółdzielnie mieszkaniowe list lokatorów na klatkach schodowych i
nazwisk lokatorów przy domofonach w budynkach mieszkalnych - 23 skargi,

-

działalno

firm telekomunikacyjnych w zakresie rozwijania sieci komórkowej, a

zwłaszcza zbyt szeroki zakres informacji wymaganych przy zawieraniu umów,
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kserowanie dokumentów to samo ci, wyra enie zgody na przetwarzanie danych i
udost pnianie danych do celów marketingowych,
-

działalno

firm ubezpieczeniowych.

Generalny Inspektor zaj ł si równie problemem prowadzenia bada ankietowych przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Toru skiego (GI-DIS-87/98), oraz badaniem opinii
publicznej przez OBOP (GI-DIS-92/98).
Od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 1999 r. Generalny Inspektor wydał 30 decyzji. Ł cznie w
okresie sprawozdawczym 45 post powa

zako czyło si

wydaniem przez Generalnego

Inspektora decyzji nakazuj cych przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poprzez usuni cie
danych, b d

zastosowanie odpowiednich zabezpiecze

zbioru i zgłoszenie zbioru do

rejestracji.
Poni sze zestawienie decyzji

wydanych przez Generalnego Inspektora w okresie

sprawozdawczym obrazuje szerok tematyk skarg, zwi zanych z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych:

5. Rejestracja zbiorów danych osobowych
Do dnia 31 grudnia 1998 r. zgłoszono do rejestracji 76 zbiorów danych osobowych, w tym:
-

36 zgłosze

zło onych przez organy pa stwowe oraz samorz du terytorialnego, inne

pa stwowe i komunalne jednostki organizacyjne i podmioty niepa stwowe realizuj ce
zadania publiczne,
-

40 zgłosze zło onych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
maj ce osobowo ci prawnej, które przetwarzaj

dane w zwi zku z działalno ci

zarobkow , zawodow lub dla realizacji celów statutowych.
Liczba wniosków o rejestracj zbiorów danych osobowych, wpływaj ca do Biura GIODO
stale wzrasta. Od 1 stycznia do 30 kwietnia

1999 r. zgłoszono 226 zbiorów danych

osobowych, w tym:
-

70 zgłosze

pochodziło od jednostek organizacyjnych z sektora publicznego (32

wniosków pochodziło od gmin, 8 od komunalnych jednostek organizacyjnych w tym
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miejskich bibliotek publicznych, o rodków pomocy społecznej, 28 z powiatów i
powiatowych jednostek organizacyjnych,

w 2 przypadkach zbiory zgłosiły urz dy

skarbowe),
-

101 zbiorów zgłoszonych zostało

przez osoby fizyczne i prawne oraz

jednostki

organizacyjne nie maj ce osobowo ci prawnej, które przetwarzaj dane w zwi zku z
działalno ci zarobkow , zawodow lub dla realizacji celów statutowych.
W roku 1998 zarejestrowano 24 zbiory, a w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 1999 r. ich
liczba wzrosła do 114. Ł cznie w omawianych okresach zarejestrowano 138 zbiorów danych
osobowych i wydano 27 za wiadcze o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych.
Mniejsza liczba zarejestrowanych zbiorów danych ni
prowadzonych

post powa

sprawdzaj cych.

Jednym

zbiorów zgłoszonych wynika z
z

zada

Departamentu

jest

rozpatrywanie zgłosze z punktu widzenia zgodno ci zgłoszenia z wymogami okre lonymi w
art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, i istniej
przesłanki odmowy rejestracji, organ rejestracyjny wszczyna z urz du post powanie w
sprawie odmowy rejestracji i wzywa stron do zło enia pisemnych wyja nie . W 1998 r.
wszcz to 19 tego typu post powa , a od 1 stycznia do 30 kwietnia 1999 r. było ich 70. W
przypadku stwierdzenia, e zgłoszenie jest prawidłowe, Generalny Inspektor na podstawie art.
105 k.p.a. umarza post powanie, a zbiór danych rejestruje. Natomiast, gdy wyst puj
przesłanki, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Generalny
Inspektor odmawia rejestracji zbioru danych.
W okresie sprawozdawczym Departament przygotował:
-

53 projektów decyzji o umorzeniu post powania w sprawie odmowy rejestracji,

-

5 projektów decyzji o odmowie rejestracji,

-

2 projekty decyzji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zbiory zgłaszane do rejestracji dotyczyły ró nego typu ewidencji, np.:
-

baz adresowych klientów firm wiadcz cych ró nego rodzaju usługi,

-

abonentów telewizji kablowej,

-

rejestru bezrobotnych,

-

podatników,

-

akcjonariuszy,

-

akwizytorów,

-

agentów ubezpieczeniowych,
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-

klubów wysyłkowych,

-

ewidencji rodzin zast pczych,

-

ksi g stanu cywilnego,

-

członków towarzystw emerytalnych,

-

marketingowych baz danych,

-

umów ubezpieczenia towarzystw ubezpieczeniowych,

-

gruntów,

-

spisu ludno ci,

-

pojazdów oznakowanych.

6. Propagowanie idei ochrony danych osobowych w mediach
W okresie sprawozdawczym Generalny Inspektor spotykał si
konferencjach prasowych, stanowi cych jedn

z dziennikarzami na

z najskuteczniejszych form przekazu,

umo liwiaj cych dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacjami na temat praw i
obowi zków obywateli, wynikaj cych z ustawy o ochronie danych osobowych.
Pierwsza konferencja prasowa została zorganizowana w dniu 3 listopada 1998 r. Do udziału
zostały zaproszone wszystkie o rodki telewizji publicznej i komercyjnej, stacje radiowe,
dziennikarze prasy codziennej i periodycznej oraz agencje informacyjne.
Tematem konferencji było - „Pierwsze półrocze działalno ci Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych”.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekazał dziennikarzom informacje o
pierwszych miesi cach swej działalno ci (organizacja Biura, struktura zatrudnienia, ilo

oraz

tematyka skarg i zapyta ).
Zainteresowanie dziennikarzy oscylowało głównie wokół:
1. przekazywania danych medycznych podmiotom nieuprawnionym (pisma z resortu
zdrowia
do lekarzy
wojewódzkich,
polecaj ce
udost pnienie
firmom
ubezpieczeniowym dokumentacji medycznej obrazuj cej stan zdrowia pacjentów),
2. przekazania danych osobowych uchod ców, staraj cych si
Lesznowoli,

o azyl w Polsce – obóz w

3. niedopełnienia obowi zków ustawowych, polegaj cych na przetwarzaniu i udost pnianiu
danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotycz ,
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4. działania firm marketingowych w wietle ustawy o ochronie danych osobowych,
5. ujawnienia informacji, zawieraj cych równie dane osobowe w zwi zku z niewła ciwym
sposobem niszczenia zb dnych dokumentów przez niektóre instytucje.
Dziennikarze otrzymali materiały informacyjne z danymi statystycznymi dotycz cymi skarg
i zapyta prawnych, kierowanych do Generalnego Inspektora od pocz tku jego działalno ci.
Druga konferencja prasowa odbyła si 22 marca 1999 r. Zaproszono na ni , podobnie jak na
pierwsz konferencj , wszystkie wskazane wy ej podmioty.
Temat konferencji brzmiał: „Czy firmy prywatne i instytucje pa stwowe naruszaj Ustaw
o ochronie danych osobowych? ”.
W trakcie spotkania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

przekazał

dziennikarzom informacje dotycz ce:
-

dotychczasowej (prawie rocznej) działalno ci Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych,

-

ilo ci oraz problematyki skarg, zapyta

prawnych i zawiadomie o popełnieniu

przest pstwa skierowanych do prokuratury,
-

ilo ci inicjatyw, z którymi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
wyst pił do odpowiednich

instytucji, realizuj c

inicjowania i podejmowania przedsi wzi

swój ustawowy obowi zek

w zakresie

doskonalenia systemu

ochrony danych osobowych,
-

dostrze onego zjawiska nadinterpretacji ustawy o ochronie danych osobowych.

W drugiej cz ci konferencji Generalny Inspektor odpowiadał na pytania dziennikarzy, które
tym razem skupiły si wokół nie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych przez
firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.
Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udzielił o rodkom telewizyjnym
i radiowym kilku wywiadów.
Efektem obu konferencji były relacje radiowe i telewizyjne oraz artykuły prasowe.
W celu zwrócenia uwagi administratorom danych na obowi zki wynikaj ce z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególno ci na wynikaj cy z art. 40 ustawy obowi zek
zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, Generalny Inspektor przekazał do
wybranych dzienników o najwi kszym nakładzie ("Gazeta Wyborcza", " ycie", "Trybuna",
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"Rzeczpospolita") komunikat przypominaj cy o powy szym obowi zku. Komunikat ukazał
si w dniu 8 marca 1999 r. równocze nie we wszystkich dziennikach.

7.

Udział Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
konferencjach krajowych i zagranicznych

W okresie sprawozdawczym Generalny Inspektor brał czynny udział w wielu konferencjach i
seminariach naukowych o tematyce zwi zanej z praktycznym zastosowaniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych. W sumie Generalny Inspektor miał 18 wyst pie na
forum krajowym; a oto tematy niektórych z nich: „Zakres kontroli sektora prywatnego przez
Generalnego Inspektora”, „Ochrona danych osobowych w prawie pracy”, „Pierwsze
do wiadczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wdra ania ustawy o
ochronie danych osobowych”, „Zbiory danych osobowych w systemach informatycznych –
problemy ochrony danych osobowych”, „Pozycja Inspektora Ochrony Danych Osobowych”,
„Koncepcja ochrony danych w normach europejskich i ustawodawstwie polskim”.
Generalny Inspektor brał równie udział w zagranicznych konferencjach:
1998 r.
sierpie

Kilonia,
konferencja niemieckich
rzeczników ochrony danych
osobowych na temat: Ochrona
danych osobowych w sektorze
publicznym.

pa dziernik

Niemcy, Wiesbaden,
osobowych.

Konferencja

rzeczników

ochrony

danych

1999 r.
11-13 lutego

Bruksela, Screening dwustronny w obszarze Swoboda wiadczenia
usług.

26-29 kwietnia

Norwegia, 25 Meeting of International Working Group on Data
Protection in Telekommunications.

Równie pracownicy Biura Generalnego Inspektora brali udział konferencjach i w pracach
instytucji krajowych i mi dzynarodowych:
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1998 r.
2 czerwca

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Marketingu
Bezpo redniego na temat:
Zakres kontroli sektora prywatnego przez Generalnego Inspektora.

9-10 listopada

Berlin, 24 Meeting of International Working Group on Data Protection
in Telekommunications.

20-21 listopada

Bielsko Biała, konferencja na temat: Tajemnice bankowe i inne
zagadnienia prawa bankowego; problemy na tle ustawy o ochronie
danych osobowych.

1-4 grudnia

Strasburg, 7 Meeting of Working Party No 15 of the Project Group on
Data Protection in New Technologies.

10 grudnia

Warszawa,
Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 182.
Wyst pienie na temat: Zabezpieczenia systemu i ochrony danych (cz. I).

1999 r.
28 stycznia

Warszawa,
Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 182.
Wyst pienie na temat: Zabezpieczenia systemu i ochrony danych (cz.
II).

11-13 lutego

Bruksela, Screening dwustronny w obszarze Swoboda wiadczenia
usług.

25 marca

Warszawa, posiedzenie Rady Kryptologii i Ochrony Danych.

26-29 kwietnia

Norwegia, 25 Meeting of International Working Group on Data
Protection in Telekommunications.

a) udział pracowników Biura Generalnego Inspektora w pracach ró nych organizacji
mi dzynarodowych:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie ze swoimi obowi zkami
statutowymi uczestniczy w pracach ró nych organizacji mi dzynarodowych.
W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura wzi li udział w nast puj cych konferencjach:
-

9-10 listopada 1998 r. – Berlin, 24th Meeting of International Working Group on Data
Protection in Telecommunications.
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-

1- 4 grudnia 1998 r. – Strasburg, Working Party No. 15 of the Project Group On Data
Protection (CJ-PD-GT15 - New Technologies).

-

26-30 kwietnia 1999 r. – Norwegia, 24th Meeting of International Working Group on Data
Protection in Telecommunications.

Tematem pierwszego spotkania były nast puj ce zagadnienia:
-

ochrona informacji przesyłanej liniami telekomunikacyjnymi,

-

bezpiecze stwo publikacji w Internecie, stosowanie kryptografii do ochrony poufno ci
danych oraz uwierzytelniania korespondencji,

-

przetwarzanie i analiza danych dotycz cych domen internetowych,

-

osi gni cia w dziedzinie rozpoznawania głosu (zastosowania do identyfikacji osób),

-

koncepcja systemów agentowych i jej zastosowania do wzmocnienia bezpiecze stwa i
poufno ci informacji w sieciach komputerowych.

Tematem drugiego spotkania były nast puj ce zagadnienia:
-

technologia Internetu,

-

karty elektroniczne (pami ciowe i procesorowe),

-

ledzenie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych oraz systemach zabezpieczeniowych.

Tematem trzeciego spotkania były zagadnienia ochrony danych osobowych w prawie
komunikacyjnym. Referat na tym spotkaniu na temat: „Aktualna sytuacja ochrony danych
osobowych w prawie telekomunikacyjnym w Polsce” wygłosił Dyrektor Departamentu
Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych.

8.

Szkolenia przeprowadzone przez Generalnego Inspektora oraz
pracowników Biura na temat ustawy o ochronie danych osobowych

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływa bardzo du a ilo
zaprosze

od instytucji pa stwowych, samorz dów i innych podmiotów z pro b

o

przeprowadzenie szkole w zakresie ochrony danych osobowych. Pracownicy Biura GIODO
w miar mo liwo ci prowadzili kampani informacyjn , polegaj c na prowadzeniu szkole i
wykładów o odno nej tematyce, słu c swoj
do wiadczeniem. Na uwag

wiedz

zasługuje podkre lenie,

pracowników Biura Generalnego Inspektora były bezpłatne.

merytoryczn

i praktycznym

e szkolenia prowadzone przez
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Poni ej przedstawione zostały niektóre z nich:
wrzesie 1998 r.

seminarium na temat: "Ustawa o ochronie danych osobowych a
systemy informatyczne" zorganizowane przez firmy SoftwareKonferencje oraz ENSI- European Network Security Institute.

pa dziernik 1998 r.

Warszawa, szkolenie dla pracowników PKO S.A. w Warszawie na
temat: „Zasady ochrony danych wynikaj ce z przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych”.

pa dziernik 1998 r.

seminarium u ytkowników aplikacji firmy TETA z Wrocławia,
wyst pienie Dyrektora Departamentu Informatyki temat: Podstawowe
elementy bezpiecze stwa systemów informatycznych, w których
przetwarzane s dane osobowe.

grudzie 1998 r.

Warszawa, szkolenie dla pracowników Pa stwowej Inspekcji Pracy na
temat: „Ustawa o ochronie danych osobowych – podstawowe zasady”.

grudzie 1998 r.

Warszawa, Zwi zek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Przeprowadzono trzy szkolenia na temat; „Zasady ochrony danych
wynikaj ce z ustawy o ochronie danych osobowych”.

luty 1999 r.

Łód , szkolenie dla pracowników Urz du Miasta Łodzi, Wydziału
Spraw Obywatelskich, pt. Ustawa o ochronie danych osobowych i
rozporz dzenia wykonawcze do niej.

kwiecie 1999 r.

Kraków, konferencja szkoleniowa na temat: Ochrona danych
osobowych – obowi zki organów samorz du terytorialnego, w ramach
której przedstawione zostały nast puj ce referaty:
- „Prawo obywateli do ochrony danych osobowych – zagadnienia
podstawowe” ( ródła prawa, podstawowe zaj cia, uprawnienia
obywateli),
- „Obowi zki administratorów danych w zakresie ochrony danych
osobowych obywateli” (obowi zki jednostek samorz du terytorialnego
wynikaj ce z ustawy o ochronie danych osobowych),
- „Rejestracja zbiorów danych” (podmioty zobowi zane do dokonania
zgłoszenia, ustawowe zwolnienia).

9. Doskonalenie wiedzy merytorycznej pracowników – szkolenia
Pracownicy merytoryczni poszczególnych Departamentów uczestniczyli w wielu szkoleniach,
prowadzonych przez Generalnego Inspektora i jego doradców. Celem tych szkole

było
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okre lenie sposobów interpretacji i ujednolicenie procedur, obowi zuj cych w Biurze przy
załatwianiu wpływaj cych spraw.
W dniu 25 marca pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
uczestniczyli w posiedzeniu grupy roboczej Rady Programowej Kryptologii i Ochrony
Informacji przy Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Na spotkaniu omawiane
były prawne i techniczne aspekty stosowania metod kryptograficznych. W szczególno ci
rozpatrywano zagadnienia zwi zane z podpisem cyfrowym i problemem utworzenia w Polsce
centrów certyfikacji kluczy publicznych. Poruszono równie

zagadnienia zwi zane z

bezpiecze stwem systemów kryptograficznych dost pnych na rynku polskim. W zwi zku z
tym nawi zano stałe kontakty pomi dzy członkami Rady i pracownikami Biura.
III. WNIOSKI
1. Uchwalenie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. jest
przejawem post puj cej demokratyzacji ycia publicznego w Polsce i troski o ochron
prywatno ci ka dego jej obywatela.
Funkcjonowanie pa stw w ramach Wspólnoty Europejskiej i realizacja wspólnej polityki,
nie jest mo liwa bez harmonizacji systemów prawnych poszczególnych pa stw
członkowskich.

Celem

ujednolicenia

przepisów

prawnych

pa stw

Wspólnoty

Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, opracowano Konwencj Nr 108
Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w zwi zku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych, nast pnie Dyrektyw

95/46/WE Parlamentu

Europejskiego oraz Rady z dnia 25 pa dziernika 1995 r. o ochronie osób fizycznych w
zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.
Powy sze

akty

prawne

zawieraj

ogólne

zasady,

pozwalaj ce

na

zbli anie

ustawodawstwa ró nych pa stw w zakresie ochrony danych osobowych. Polska,
ubiegaj c si o przyst pienie do Unii Europejskiej, zobowi zana jest podj

działania,

zmierzaj ce do dostosowania ustawodawstwa polskiego do prawa pa stw Wspólnoty.
Ponadto zobligowana jest do zapewnienia stosowania polityki respektuj cej zasady
demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód. Przepisy reguluj ce
zasady przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostały do polskiego
ustawodawstwa ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa
ta w pełni respektuje zasady ustanowione Dyrektyw

95/46/WE Parlamentu

Europejskiego i jest zgodna z ogóln polityk pa stw europejskich w tym zakresie.
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Wprowadzenie przepisów, dotycz cych ochrony danych osobowych do polskiego
systemu prawnego pozwoliło na przyst pienie Polski do Konwencji Nr 108 Rady Europy.
Ustaw

o ochronie danych osobowych mo na uzna

za ustaw

o charakterze

fundamentalnym dla ochrony podstawowych praw i wolno ci człowieka. Dlatego
niezb dny jest przegl d całego ustawodawstwa i nowelizacja przepisów innych ustaw i
rozporz dze , które nie w pełni koresponduj z jej duchem. Istot ustawy o ochronie
danych osobowych jest to, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, aby były merytorycznie poprawne
i adekwatne do tych celów oraz by były przechowywane w postaci umo liwiaj cej
identyfikacj osób nie dłu ej, ni jest to niezb dne dla celu, w którym były zbierane.
Ustawa ta ma na celu uporz dkowanie problematyki ochrony danych osobowych i
dlatego niepokoj cym zjawiskiem s

próby nadinterpretacji jej przepisów, id ce w

kierunku nie udost pniania jakichkolwiek danych o osobach fizycznych.
2. Pozytywnie nale y oceni prawo Generalnego Inspektora do opiniowania projektów
rozporz dze

i ustaw oraz innych aktów normatywnych, opracowywanych przez

centralne urz dy i organy administracji pa stwowej. Zachowanie takiej procedury w
du ym stopniu gwarantuje tworzenie spójnego systemu prawnego, poprzez zachowanie
zgodno ci tworzonych aktów prawnych z normami Konstytucji oraz przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych.
3. W okresie pierwszego

roku I kadencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych (od 23.04.1998 r. do 30.04.1999 r.) wyra nie zaznaczyło si zainteresowanie
społecze stwa zagadnieniami ochrony danych osobowych. Potrzeb i akceptacj norm
prawnych reguluj cych ochron

danych potwierdził zarówno fakt kierowania do

Generalnego Inspektora Ochrony Danych licznych skarg
przetwarzanie danych osobowych, jak i wyniki bada

na niezgodne z prawem

opinii publicznej, zgodnie z

którymi 74% badanych opowiedziało si za potrzeb prawnej regulacji sposobu zbierania
i wykorzystywania informacji o obywatelach ( por. badania PENTOR z kwietnia 1999 r.)
Utrzymuj cy si wysoki napływ spraw do Generalnego Inspektora, wiadczy równie o
stosunkowo szerokim wykorzystywaniu przez obywateli prawnych rodków ochrony ich
praw.
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Ustawa wywołała równie

kra cowo odmienne reakcje w postaci odmowy udzielania

informacji zawieraj cych dane osobowe, tak e w przypadku ich

dania w ramach i na

podstawie przepisów prawa przez podmioty uprawnione (sygnalizowane odmowy
dotyczyły Policji, o rodków pomocy społecznej w zwi zku z prowadzonym
post powaniem o udzielenie wiadczenia, inspektorów NIK prowadz cych kontrol ,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Urz du ds. Kombatantów).
4. Najliczniejsz cz
działalno

korespondencji stanowiły skargi wnoszone przez osoby prywatne na

firm marketingowych, przetwarzaj cych dane osobowe bez wiedzy i zgody

osób, których dane dotycz oraz stosowanie metod agresywnego marketingu.
Skargi zgłaszane przez obywateli, potwierdzane gromadzonym materiałem dowodowym
wskazuj ,

e ustawa o ochronie danych osobowych w dalszym ci gu nie jest

przestrzegana głównie przez podmioty sektora prywatnego.
Dane osobowe obywateli uzyskiwane s przez podmioty z sektora prywatnego z ró nych
ródeł, czego ustawa nie zabrania. Jednak e

podmioty dysponuj ce danymi nie

wykonuj obowi zków wynikaj cych z ustawy, głównie obowi zku informacyjnego o
siedzibie i nazwie podmiotu, celu i zakresie zbierania danych, o ródle danych, o prawie
wgl du osoby, której dane dotycz i prawie zło enia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych. Zatem w dalszym ci gu, mimo obowi zywania ustawy o ochronie danych
osobowych, osoby, których dane dotycz nie maj
dysponuje ich danymi i nie mog

korzysta

wiadomo ci kto i w jakim celu

ze swoich praw. Ponadto w wielu

przypadkach administratorzy danych z sektora prywatnego nie uwzgl dniaj
usuni cia danych osobowych ze zbioru, spełniaj c

da

danie dopiero po interwencji

Generalnego Inspektora w wyniku prowadzonego post powania.
5. Skargi dotyczyły równie działalno ci podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, w
tym s dów, komorników, urz dów administracji pa stwowej, Stra y Miejskiej, o rodków
pomocy społecznej, spółdzielni mieszkaniowych, itp. a przedmiotem tych skarg było
udost pnianie danych podmiotom nieuprawnionym, a nawet

przekazywanie całych

zbiorów danych, (np. danych ze zbiorów PESEL, danych o stanie zdrowia z publicznych
placówek słu by zdrowia) podmiotom z sektora prywatnego.
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6. Na 258 rozpatrzonych skarg wi kszo

dotyczyła ujawniania danych „zwykłych” ,

obejmuj cych imi , nazwisko i adres. Jednak e

du a liczba skarg

przetwarzania danych sensytywnych okre lonych w art. 27

(68) dotyczyła

ustawy, ujawniaj cych

pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl dy polityczne, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynale no

wyznaniow , partyjn lub zwi zkow , jak równie

dane o

stanie zdrowia (działalno

towarzystw ubezpieczeniowych), kodzie genetycznym i yciu

seksualnym. W dwóch wypadkach skargi dotyczyły ujawniania danych o skazaniu osoby
skar cej, mimo braku podstawy ustawowej, wymaganej przez art. 28 ustawy o ochronie
danych osobowych.

7. W zwi zku z obowi zkiem składania wniosków w terminie 18 miesi cy od dnia wej cia w
ycie ustawy o ochronie danych osobowych (art. 61 pkt. 1 ustawy) i niewielk ilo ci
zgłoszonych do tej pory wniosków o rejestracj

zbiorów danych osobowych,

przewidywany jest intensywny wzrost napływu wniosków o rejestracj zbiorów danych
osobowych do Biura GIODO w ostatnich miesi cach przed upływem terminu w tzw.
okresie przej ciowym, tj. we wrze niu i pa dzierniku 1999 r. Wynika to tak e z
przeprowadzonych

seminariów,

spotka

i

rozmów

pracowników

Biura

z

przedstawicielami administratorów danych. W zwi zku z tym mo na si spodziewa , i
najwi ksza dynamika wzrostu liczby zgłosze , b dzie miała miejsce w tym okresie.
W sektorze publicznym mo liwe jest szacunkowe okre lenie liczby zbiorów danych,
poniewa podmioty publicznoprawne mog , co do zasady, prowadzi zbiory wył cznie
na podstawie i w ramach przepisów prawa. W zwi zku z tym liczba zgłosze b dzie
iloczynem ilo ci okre lonych organów administracji pa stwowej lub samorz dowej i
liczby prowadzonych przez nie zbiorów danych. W Polsce funkcjonuje, np. 2.486 gmin,
ka da gmina prowadzi minimum 12 zbiorów danych, które podlegaj obowi zkowi
zgłoszenia do rejestracji; oznacza to, i wył cznie gminy s zobowi zane do zgłoszenia
29.832 zbiorów. Jednoznaczne i precyzyjne okre lenie ilo ci prowadzonych w sektorze
publicznym zbiorów danych jest niemo liwe, poniewa podmioty ze sfery publicznej
samodzielnie kształtuj

- w ramach zakre lonych przez przepisy prawa - liczb

prowadzonych i zgłaszanych do rejestracji zbiorów danych. Na przykład gmina mo e
prowadzi jeden zbiór danych osobowych zwi zany z opłatami i podatkami lokalnymi,
ale równie w tym samym zakresie kilka zbiorów danych (np. zbiór danych zwi zanych
z podatkiem od posiadanych psów, rodków transportu, itp.).
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W zwi zku z tym, e w okresie sprawozdawczym wpłyn ło 296 wniosków o rejestracj
zbiorów danych osobowych, w celu wykonania ustawowego obowi zku rejestracji
zbiorów danych osobowych do ko ca pa dziernika 1999 r. niezb dne b dzie zwi kszenie
liczby pracowników merytorycznych w Departamencie Rejestracji Zbiorów Danych
Osobowych oraz Departamencie Inspekcji nawet ponad zaplanowan w tegorocznym
bud ecie liczb etatów.

