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W związku z pismami Pana Rzecznika z dnia 18 marca 2014 r. i dnia 12 czerwca 2014

r. (ZSR/500/6/2014/AMIK) skierowanymi do Ministra Sprawiedliwości, a jednocześnie do

wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, uprzejmie informuję, że

organ ds. ochrony danych osobowych podziela stanowisko i argumentację przedstawioną w

przedmiotowych pismach, zarówno co do konieczności dokonania zmian w regulacjach

prawnych dotyczących określania przedmiotu sprawy w treści wokandy z wykorzystaniem

danych osobowych dzieci w sprawach rodzinnych, jak i potrzeby zmiany praktyki sądów w

tym zakresie, do czasu przeprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych.

Niewątpliwie obecna regulacja 23 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12

grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych

działów administracji sądowej — Dz. Urz. MS nr 5, poz. 22 ze zm), która przewiduje

sporządzanie wokand w każdej sprawie niezależnie od utajnienia jej przebiegu, w tym

umieszczanie na niej danych osobowych świadków — osób poszkodowanych przestępstwem

prowadzi do istotnej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawo do prywatności i związane z

nim prawo do ochrony danych osobowych. Poważne wątpliwości budzi również ranga aktu,



w którym zostało uregulowane przetwarzanie danych osobowych. Konstytucja RP w art. 47

statuuje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia

oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgodnie z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP

nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji

dotyczących jego osoby, a zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji

dotyczących osoby powinna określać ustawa. Oparcie każdej formy przetwarzania danych

osobowych obywateli na przepisie prawa dotyczy w szczególności podmiotów publicznych,

albowiem organy publiczne obowiązane są do działania jedynie na podstawie i w granicach

prawa (art. 7 Konstytucji RP oraz art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego). Granice

działań podmiotów publicznych wyznaczają wyłącznie normy prawne określające ich

kompetencje, zadania i tryb postępowania.

Jednocześnie należy wskazać, iż sprawa przetwarzania danych osobowych w treści

wokand jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych dobrze znana. Polski

organ ochrony danych osobowych od dłuższego czasu pozostaje orędownikiem zmiany

aktualnie obowiązującego stanu prawnego tak, ażeby ewentualne prawo do zamieszczania

określonego (zależnego od jawności postępowania i ograniczonego w pewnych kategoriach

spraw) zakresu danych osobowych nie wynikało z przepisów o charakterze wewnętrznym, a z

aktów prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też GIODO pozytywnie zaopiniował

przesłany przez Ministra Sprawiedliwości przy piśmie o sygn. DSP-Iy-4601-5/ł1 projekt

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie — Regulamin

urzędowania sądów powszechnych, który to przewidywał dodanie po art. 67 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów

powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) art. 67a. Projektowany przepis wskazywał

m.in., iż w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nie podaje się przedmiotu

sprawy, tylko określa się je jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego lub opiekuńczego.

Na początku 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się

do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym prac legislacyjnych nad

przedmiotowym rozwiązaniem. W odpowiedzi pismem z dnia 4 marca 2014 r. GIODO

uzyskał zapewnienie, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad przygotowaniem

nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości — Regulamin urzędowania sądów

powszechnych. Jak poinformowano, celem podjętych prac jest kompleksowe uregulowanie

zagadnień dotyczących m.in. wewnętrznej organizacji sadów i dostosowanie ich do

wielokrotnie nowelizowanej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r.,

poz. 427, z późn. zm.).
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Obecnie, między innymi ze względu na przekazanie do wiadomości Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych informacji o wystąpieniach Rzecznika Praw Dziecka

do Ministra Sprawiedliwości, zdecydowałem się na skierowanie do resortu sprawiedliwości

kolejnego pisma w przedmiotowej sprawie. Zaapelowałem o niezwłoczne zapewnienie

zmiany istniejącego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie.

Na zakończenie dziękując Panu Rzecznikowi za przedstawienie Generalnemu

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych swojego stanowiska w tej sprawie, uprzejmie

proszę o przekazanie GIODO informacji, jakie uzyska Pan od Ministra Sprawiedliwości

w odpowiedzi na swoje wystąpienia.

Generulny fln or Ochi Danych Osobowych
zup. Z c r Inspektora
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