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\\ odpowiedzi na pismo Pana Wojewody (znak: NK.III-0717-60/09). które wplynelo do Biura

GIODO w dniu I l maja 2009 r., dziekuje za przedstawione w nim informacje. Jednoczesnie

wyjasniam. iz spelnienie funkcji informacyjnej przez jednostki samorzadu terytorialnego nie moze

odbywac sie z uchybieniem zasadom ochrony danych osobo\\')'ch.

Przepisy usta\\')' z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo\\')'ch (Dz. U. z

2002 r. Nr 10l, poz. 926 ze zm.) wart. 23 ust. I wskazuja na przeslanki, w oparciu o które

przet\\'arzanie danych osobowych jest dopuszczalne. Przeslanki te odnosza sie do wszelkich form

przetwarzania danych \\')'mienionych wart. 7 ust. 2 usta\'.')'. Sa takze wzgledem siebie

równoprawne. co oznacza. ze dla legalnosci procesu przetwarzania danych \\')'starczajace jest

spdnienie jednej z nich. Wart. 23 ust. I pkt 2 usta\\')' stwierdzono, ze przetwarzanie danych jest

dopuszczalne. gdy jest to niezbedne dla zrealizowania uprawnienie lub spelnienia obowiazku

\\'ynikajaccgo z przepisu prawa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 usta\\')' z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. I 198 z pózno zm.), prawo do informacji publicznej obejmuje

uprawnienia do wgladu do dokumentów urzedo\\')'ch, jak równiez do dostepu do posiedzen

holegialnych organów wladzy publicznej pochodzacych z powszechnych \\')'borów. Natomiast

stosownie do art. 5 ust. 1 powolanej usta\\')', prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu

\v zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o
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ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ust. 2 ww. przepisu stanowi, iz prawo do

informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgledu na prywatnosc osoby fizycznej lub

tajemnice przedsiebiorcy. W tym miejscu nalezy zwrócic uwage na art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o

ochronie danych osobowych, który stanowi, iz administrator danych przetwarzajac dane powinien

dolozyc szczególnej starannosci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycza, a w

szczególnosci jest obowiazany zapewnic, aby dane te byly merytorycznie poprawne i adekwatne w

stosunku do celów, w jakich sa przetwarzane. Oznacza to , ze "swym rodzajem i swa trescia dane

nie powinny wykraczac poza potrzeby wynikajace z celu ich zbierania" (J. Barta, P. Fajgielski, R.

Markiewicz, Ochrona danych Osobowych, Komentarz, Zakamycze 2004 s. 556). Wobec

powyzszego udostepnianielupublicznianie uchwal, czy tez zarzadzen jednostek samorzadu

terytorialnego, jedynie w celach informacyjnych powinno odbywac sie przy uwzglednieniu ww.

zasady adekwatnosci przetwarzania danych osobowych. Udostepnienie dokumentu, który zawiera

dane osobowe w zakresie, który moze powodowac naruszenie prawa do prywatnosci, powinno

nastapic po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w nim zawartych.

Przy analizowaniu tej kwestii nalezy przywolac wyrok Wojewódzkiego Sadu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r. ( Sygn. akt II SAlWa 1177/08). Sad w

tym orzeczeniu uznal, iz "usuniecie personaliów osób prywatnych, czy tez ich zanonimizowanie w

ogloszoI.!.ejw BJP uchwale org~nu gminnego, nie .!Vplywa na czytelns>sc dokonanego w ten sposób

przekazu. W tym przypadku tresc aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego,

albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznej zajal okreslone stanowisko.

Podstawowym celem BlP jest powszechne informowanie o sprawach publicznych i w tym

przypadku cel ten zostal zrealizowany. Prezentowanie odmiennego pogladu pozostaje w

sprzecznosci z konstytucyjnymi gwarancjami wolnosci i praw obywatela. W swietle art. 31 ust. 3

Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci i praw moga byc

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sa konieczne w demokratycznym panstwie dla jego

bezpieczenstwa lub porzadku publicznego, badz dla ochrony srodowiska, zdrowia i moralnosci

publicznej, albo wolnosci i praw innych osób. Ograniczenia nie moga naruszac istoty wolnosci i

praw".
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