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w zwiazku z docierajacymi du Gent:ralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

wieloma sygnalami kierowanymi rzez rodziców uczcstniczacych w procesie rekrutacji ich

dzieci do przedszkoli prowa.dzon h w wielu gminach na terenie calego kra.ju, dotyczacymi

rozszerzania przez rady gmin, pre 'dentów, burrnistrLÓw iwójtów przy procesie rekrutacji do

publicznych szkól, przedszkoli, su pozyskiwanycb danych osobowych rodziców (np.

dane zawarte w kopii deklaracji odatkowej PIT, aktualnym zaswiadczeniu ZUS RMUA,

zaswiadczenie o nicpclnosprawno ci, of7.eczenia ~adowe) w sposób nie wynikajacy wprost z

prT..episÓw ustawy z dnia 7 wrzesn a 1991 r.o systemie oswiaty (tckst jednolity: Dz. D. 2004

r. Nr 256. poz. 2572 l. póin. zm. oraz wydan,yl.:h na jej podstaVl'ie aktów wykonawcz)'ch,

prosze Pana Ministra o zabawia ie podleglych Panu Ministrowi wojewodów, w przypadku

kontynuowania wskw.anej prakt ki dowolnego ustalania kr}1eriów przyjec oraz zasad

przetwarzania danych osobowych uchwalach rad gmioy, by w ramach swoich kompetencji

nadzorczycb monitorowali tresc uchwal podejmowanycb w gminach, pod katem ich

zgodnosci z powszechnie obow azujacymi przepisami prawa. w tym wynikajacymi w

szczególn()~ci z ustawy z d.nia 29 S erpnia 1997 r. o ochronie danycb osobov,.'Ych - t.j. Dz. D. z

2Q02 r.Nr 101, poz. 926 l pózno l .)oraz ustawy o systemie oswiaty.

Zwrócic uwage nalezy, iz rozszerzenie· przez organy samorzadu gminnego zakresu

pozyskiwanych danych osobow)'c rodziców w procesie rekrutacji ich dzieci do publicznych
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szkól, prl.Cdszkoli pociaga la soba nic\vatpliv.ie nadmierna ingerencje w prywatno~C rodziny

dZlccka, jak równiez naklada na rodziców obowiazek przekazania przedszkolom lub

urzednikom gminnym kopii dokumentów, które zaw1eraja dane zbedne gminom w procesie

rekrutacji. Niejednokrotnie rodzice obo\\oi.azan1 sa do przekazywania kopii wsvw'iadczcn

zawierajacych dane medyczne dzieci i rod7iców (dane o stanie zdrowia) oraz orzeczenia

",,"yc.lanew postt?powaniu sadowym lub administracyjnym. Nie ma watpliwosci, ze dane lakie

maja charakter danych \.\Tazliwych w rozumieniu art. 27 usta",'}' o ochronie danych

osobowych, podlcgajacych szczególnemu rezimowi w zakresie zbierania, przetwarzanja

izabezpieczania pr;;ed nicupraVl'11ionym dost~pcm. We wS7.ystkich \I,)'mien1onych

przypadkach pnstt;!powanie takie jako nie v,ynikajace z. przepisów o randze ustawy jest

sprzcrzne z obowiazujacym prawem. Stosownie bowiem do 27 u~t. 2 pkt 2 ustawy,

przetwarzanie danych s!:czcgólnie chronionych, jest dopuszczalne, je:l'.eH, przepis .szczególny

innej ustawy z.ezwala na przetwarzanie takich danych bez. zgody osoby, kMrej dane

dotycza, i stw'arza pclnc gwarancje ich ochrony, Zatem w sytuacji~ gdy przedmiotem

udostepnienia maja byc dane osobowe v..Tazliwe, w rozllrnieniu art. 27 ust. l u:stawy o

ochronie danych osobowych. mw;i istniec wyrazny przepis ustawy o tym stanowiacy, co

wi\,c-cj stwarzajacy pelne gwarancje ochrony tych danych.

Aktami prawnymi, które w pierwszym rzedzie nalezy brac pod uwage sa: ustawa

o ochronie danych osobowych oraz ustawa o systemie oswiaty. Regula~ia zawarta w \'1\••...

przepisach nie moze byc rozszerzana p07.a ramy ustawowe w drodze uchwaly rady gminy,

czy miasta, lub w drodze zarzadzen burmistrza (a i z takimi prz:ypadkarnj mamy do

'czynienia).

Nic ma równiez watpli\,,"osci. ze zródlem pow.s"..echnic obowiazujacego prawa

Rzeczypo~pol1tCj Polskiej sa na obS7.arze dzialania organów, które je ustanowily, akty prawa

m1~jscowcgo. Tym niemniej sama KonstyLucja RP, przyjmujac konstrukcje aktu prawa

miejscowego, stanowi, ze organy samorzadu teI}1odalnego ustanawiaja akty prawa

miejscowego obowiazujace na obs/.arzc dzialania tych organów na podstawie i w granicach

upowaznien zawartych w ustawie. Konstytucja równiez sianowi, ze szczególny rodzaj

danych. jakie stanowia dane osobowe moze byc regulowany jedynie w szczególnym rodzaju

aklll powszechnie obowia:t-ujaecgo, jakim jest ustawa. Ograniczenia w zakresie korzystania z

konstytucyjnych woJnosci ipraw moga byc ustanawiane ty)ko w ustawie i tylko ~1edy. gdy sa

konlcczne w demokratycznym panstwie dla jego bezpieczenstwa lub porza~ku publicznego,

bad:i. dla ochrony srodowi~ka, zdrowia imoralno~ci publicznej, albo wolnosci i praw innych

osób. Nikt nie moze byc obuwiazany inaczej niz na podstawie ustawy do ujav~'Jliania

informacji dotyczacych jego osoby, a 7.asa.~y i tryb gromadzenia oraz udostepniania

informacji okresla róvv'I1iez usta"'g .•
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Ustawa o systemie oS\.viaty w jej art. 22, upowaznia ministr •• wrasci'wego do spraw

oswiaty i wychowania do o dlerua w drodze rozporzadzenia warunków i trybu

przyjmowania uczniów do szkól pr7eds:zkoli. Takie rozwia.anie prawne rodzi lasadnicze

watpliwosci ze wzgledu na \'\>')'zej 'skazane, ustanowione moca art. 87 Konstytucji RP, zródla

prawa, jako, ze wydane na ww. odstawie rozporzadzenie okresla nie tyiko '''urunki i tryb

tego dzialania, ale rÓ\\IJlie? ~tatuuj kryteria ugraniczajace zasade pow~.xchncjdostepnosci do

przedszkola publ1cznego. wynikaj ca z art. 6 ust. 1 pkt 2 u~ta••vy o systemie oswiaty. Wedie

§ 2 przedmiotowego rozpOI' do przedszkola i oddzialu przedszkolnego

zorganizowanego w szkole pods wowej w pierwszej kolejnosci przyjmowane sa dzieci w

wieku 6 lat odbywajace roczn przygotowanie przeds:7.kolne. W nastepnej kolejnosci

przyjmo\\-'ane sa dzieci mutek I ojców samotnie je wychowujacych~ matek lub ojcó')"',

wobec których orzeczono znac y lub umiarkowany stopien niepclnosprav'r1losci badz

calkowita niezdolnosc do pracyoaz niezdolnosc do samodzielnej egzystencji, na podstawi/;:

odrebnych przepisów, a takl.e dzie i umieszczone w rodzinach zastepczych.

Jednskze ani przepisy rozp rzad1:enia, ani ustawa o systemie oswiaty nie zawieraja.

zadnych wskazan w jaki SpOti b nalezy potwierdzic spelnianie kryterium "samotnego

\~1'chowywania dziecka", niepel sprawnosci, c-'/.y umieszczenia w rodzinach zastepczych.

Gminy - probujac uzupelnic ta iewatpliwa luke - zbieraja i przetwarzaja bez podstawy

prav.'T1ej dane o stanie wrO\via raz orzc(;;r..enia \.\'Ydane w postepowaniu sadowym, czy

administracyjnym. Taka praktyk nale~.y uznac za sprz/;:cZJ1a z pra\vem, nawet jdJi za jej

podstawe prawna uznaje sie akt rawa miejscowego. Zezwolenia - chocby ewentualne - na

zbieranie takich danych mo7.e 7.0S C wydane tylko przez usta\votlawce \v formie ustawy_

Mozna oczywiscie zastan iac sie nad przeslanka pisemnej zgody osoby. której dane

dotycza, ale powstaje wówczas watpliwosc co do dobrowolnosci wyrazenia tej zgody i
udostepnienia danych osobowyc , tym bardziej, gdy od wyrazenia zgody za1e~y dalszy

PIlebieg procesu rekrutacyjnego, tosownic bowiem do art. 7 pkt 5 ustawy o oc~ronie da.nych

osoboWJ/ch, decY7Ja w sprawie yrazenia zgody powinna byc zatem podjeta swobodnie i
miec charakter samodzielny_ Z, ócic uwage nalezy, iz k!aUi~ll]a zgody na prLCtwarzanie

danych osoboVll)'ch j~st jak naj ardziej dopuszczalna w przypadku przedsiebiorcy. który

dzialajac na rynku konkurenc)jn m przedstawia klientowi oferte, klórcj czescia jest 7.adanic

lub propozycja przekazania da ych osobowych do przetwarzania w okreslonym prze?

przedsiebiorce zakresie. Sytuacja aka nie ma jednakowoz mi~jsca w przypadku r~krutacji do

przedszkoli publicznych. Po ierwsze prowadzenie uslug zwiazanych z upieka i

wychowaniem przed!';zkoJnym s owi realizacje pm:z gmine zadania publicznego, które nie

podlega konkurencji pomiedzy je nostb,mi ~amorzadu terylorialnego. Trudno bowiem uznac,



by rodzice mieli mozliwo$c swobodnego w1'bom pomi<;d.zyofertami rÓ7.oych gmin. Po drugie

nle~.lozenie takiego oswiadczenia powoduje wykluczenie z procedury rekrutacyjm,:j.

Ponadto nalezy zwrócic uwage, i7, k<W:Iy administrator danych przetwarzajacy da.ne

powinien dolozyc szczcgóln~j starannosci w celu ochrony interesów osób, których dane

dotycza, a w szczególnosci jest obowiazany zape\'vllic, aby dane te byly merytorycznie

poprawne j adekwatne w ~tosunku do celów~ w jakich sa pr~etwarLane (art. 26 ust. l pkt 3

ustawy o ochronie danyeh osobowych). Biorac pod uwage :.r.asade adekwatnosci

przetwarbUnia danych, jednostki samorzadu terytorialnego przy rekrut.acjj do przedszkoJi

po\vinny pozyskiwac dane osobowe jedynie w lakresie niezbednym do realizacji ustawowo

okreslOnt:go celu.

Wobec po\' ....yzszego, uprzejmie prOS:t;e Pana. Ministra, z uwagi na wazkosc problemu,

o puinfomlOwanie wojewodów u przedmioto\\)'m prohlemie, ze zwróceniem szczególnej

uwagi na sposób stanowienia uchwal.

Jednoczdnie uprzejmie informuje, iz. w zwiazku z przedmiotowa kwestia Generalny

Inspt':ktor Ochrony Oanych Osobowych 'n'Ystapil do Mini$tra Edukacji Narodowej z prosba o

zmianc; przepisów w kierunku precyzyjnego ureg\llowania sposobu po~yskiwania i zakresu

danych osobow)'cn pTiXtwarzanych przy rekrutacji uu publicznych szkól iprzedszkoli.


