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Kilka słów o autorach 

Jesteśmy niezależną spółką audytorską, doradczą świadczącą usługi z zakresu ochrony danych 

osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. W swojej codziennej 

pracy kierujemy się  przepisami prawa, utrwalonym orzecznictwem, standardami wynikającymi z norm 

branżowych oraz dobrymi praktykami. Nasz zespół tworzą eksperci oraz konsultanci z szeroką wiedzą 

teoretyczną popartą wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa, administracji oraz nowych 

technologii.  

Jesteśmy przekonani, że efektywność funkcjonowania demokracji lokalnej zależy od wiedzy, 

świadomości prawnej i umiejętności radnych samorządowych do odczytywania potrzeb lokalnej 

społeczności. 

Badania opinii klientów z sektora publicznego wykazują, że działalność edukacyjna Elit Partner cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Średnia ocena poprawy bezpieczeństwa 

informacji po realizacji projektu wynosi prawie 80%. Przekonało się o tym już ponad 3345 uczestników 

szkoleń otwartych oraz zamkniętych, realizowanych na indywidualne zamówienie.  

Zaufanie, jakie zdobyliśmy, wynika przede wszystkim z  ponadprzeciętnego zaangażowania naszego 

personelu w pracę, troski o aktualność i przydatność treści szkoleniowych oraz wysokich standardów 

obsługi klienta. Mogą Państwo zapoznać się z działalnością naszej firmy na www.elitpartner.pl 
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Wprowadzenie 

  Dokument zawiera opis wybranych elementów warsztatu pracy radnych na danych osobowych ze 

szczególnym naciskiem na przetwarzanie danych w trakcie trwania posiedzeń rady.  

Zadania, poruszone w poradniku nie należą do prostych przede wszystkim z uwagi na nagrywanie 

na żywo sesji rad i sejmików oraz umieszczanie ich w Biuletynach Informacji Publicznej. Kolejne 

wyzwania czekające na radnych związane są z poprawnym publikowaniem informacji oraz pracą w 

obszarach, w których ochrona danych przenika się ze sferą informacji publicznej.  

  Prezentowany poradnik ma za zadanie zwrócić uwagę czytelników na najważniejsze aspekty 

ochrony danych w trakcie realizacji mandatu radnego oraz towarzyszące im ryzyka. 

Życzymy owocnej lektury zespół projektowy - Elit Partner. 
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1. Ustalenie Administratora 
Rada w roli Administratora 

Rada jako samorządowy organ kontrolny występuje w roli administratora w zakresie obowiązków i 

uprawnień wynikających z przede wszystkim z art. 18 ustawy o samorządzie gminnych. Do 

przykładowych czynności zaliczyć należy: 

● Prowadzenie dyżurów, 

● Zbieranie dokumentów, oświadczeń podań od mieszkańców, 

● Rejestry spraw i kontaktów, 

● Komisja skarg wniosków petycji, 

● Komisja Rewizyjna. 

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Wojewoda jako 

Administratorowie 

Powyższe organy występują w roli administratora danych w związku z pracą rady (gminy, miasta, 

powiatu) jedynie w zakresie tzw. Czynności wykonawczych. Zgodnie bowiem z art. 4 ust.7 RODO organ 

będzie władny samodzielnie ustalać cel i sposoby przetwarzania danych dla konkretnych procesów z 

uwagi na powiązanie administracyjno-kompetencyjne z radą. Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, 

Wojewoda występują w charakterze administratora danych osobowych w następujących przypadkach: 

● Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 

● Transmisji i publikacji transmisji w Biuletynie Informacji Publicznej, 

● Obsługi Biura Rady. 

 

Radny w roli Administratora 

 Gdy radny wykonuje swoje autonomiczne uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 24 

ust. 2 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

● Realizując owe uprawnienia, radny będzie odrębnym administratorem, gdyż to on będzie 

ustalał cele i sposoby przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z tego typu 

swoją aktywnością.  

http://www.elitpartner.pl/
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2. Nagrywanie sesji rad i 

sejmików 
 

Zmiany w przepisach: 

Do tej pory uczestnicy posiedzeń (widzowie) mogli nagrywać sesje, jednakże wymagało to od nich 

fizycznej obecności na sali obrad. Nowelizacja przepisów dotyczących jednostek samorządu 

terytorialnego wprowadziły obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i 

sejmików. Zmiany te, oprócz udogodnień dla widzów doprowadziły do zwiększenia ryzyka wykrycia 

naruszeń związanych z niewłaściwym przetwarzanie danych osobowych przez Radnych.  

Źródło: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
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3. Milczenie jest złotem 
Posługiwanie się danymi osobowymi 

Z uwagi na publiczny charakter posiedzeń rad i sejmików należy unikać posługiwania się danymi 

osobowymi w ramach odczytów i wypowiedzi. O ile w dużych miastach istnieje szansa, że pod 

nieumyślnie opublikowanym imieniem i nazwiskiem funkcjonuje od kilku do kilkunastu osób, o tyle 

podobny incydent w mniejszej gminie z pewnością doprowadzi do naruszenia ochrony danych 

osobowych. 

Przykład: 

"Tym razem zarzuca staroście opatowskiemu, Bogusławowi Włodarczykowi, że podczas ostatniej sesji 

rady powiatu opatowskiego odczytując raport dotyczący śmierci pacjentki z czerwca tego roku podał jej 

dane osobowe i adres zamieszkania a tym samym złamał prawo." 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/opatow/a/starosta-opatowski-ujawnil-dane-

pacjentki-posel-krupka-zawiadamia-prokurature,10545126/ 

http://www.elitpartner.pl/
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4. Dokumentowanie posiedzeń 

oraz publikowanie protokołów 
 

Anonimizacja w praktyce 

Jak wiadomo podczas dokumentowania posiedzeń w protokołach wpisywane są dane osobowe - jest to jak 

najbardziej właściwa praktyka. Jednakże, należy je bezwzględnie anonimizować tzn. właściwie 

uniemożliwić odczyt danych osobowych przez ich opublikowaniem, przykładowo na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu.  

Pozorna, proceduralna prostota anonimizacji ujawnia swoje drugie oblicze dopiero w praktyce. O ile 

łatwo jest mówić o uniemożliwianiu odczytu danych osobowych o tyle sedno problemu tkwi w 

konieczności wyposażenia pracowników odpowiedzialnych za publikowanie treści w sieci Internet w 

odpowiednią wiedzę. Dobrą praktyką będzie stworzenie procedury w której opisane zostaną nie tylko 

środki wykorzystywane do anonimizacji ale również sposób postępowania z dokumentacją.  

Brak właściwej ochrony danych przed ich opublikowaniem może również odbić się echem w prasie i 

spowodować kontrolę organu nadzorczego: 

"Imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy i zarobki stażystów ujawnił łódzki magistrat. To wszystko 

w... odpowiedzi na interpelację radnych PiS, którzy pytali o aferę w MOPS"2 

 

 

 

 

                                                      

2 http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/urzad-miasta-lodzi-ujawnil-dane-osobowe-i-zarobki-

stazystow-mops,10627297/  
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Zakres anonimizacji 

Anonimizacji,   w   zakresie   danych   osobowych   osób   fizycznych,   zazwyczaj podlegają: 

1) imię i nazwisko, z wyjątkiem danych zawartych w umowach podlegających publikacji w Urzędowym 

Rejestrze Umów; 

2) data i miejsce urodzenia;  

3) numer paszportu, numer i seria dowodu osobistego, numer legitymacji, prawa jazdy, prawa 

wykonywania zawodu bądź innego dokumentu; 

4) nr PESEL i NIP; 

5) adres zamieszkania; 

6) adres e-mail; 

7) numery telefonów, faksów; 

8) informacje na temat rasy, pochodzenia, stanu zdrowia, przynależności społecznej i partyjnej i inne, 

które mogłyby naruszać godności i dobra osobiste. 
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5. Uprawnienia kontrolne radnego 
Zwiększenie uprawnień radnych 

Przepis art. 24 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – przewiduje, że w wykonywaniu 

mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania 

informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz 

wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem 

gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych 

jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 

Nadzór i komisja weryfikacyjna 

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sposób jedynie ogólny odnoszą się do 

zakresu zadań oraz trybu działania komisji rewizyjnej. Udostępnianie komisji jakiejkolwiek informacji 

powinno być determinowane zakresem przeprowadzanej kontroli i nie wykraczać poza jej ramy. 
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6. Operowanie danymi skarżących 
Dane osób skarżących pod ochroną  

Zgodnie z art. 28 KPA stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 

obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek.  

Status strony postępowania administracyjnego według art. 28 przysługuje dopiero w przypadku wszczęcia 

postępowania administracyjnego przez podmiot, któremu organ przekazał pismo Skarżącego.  

Zaznaczyć należy, że postępowanie administracyjne mające na celu zbadanie, czy doszło do naruszenia 

przepisów, byłoby prowadzone wobec skarżącego z urzędu i to on byłby stroną takiego postępowania. 

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to 

przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności tych dokonuje się w lokalu organu 

administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1 i 1a KPA) 

Natomiast status strony takiego postępowania nie przysługiwałby Skarżącemu, który jedynie zawiadomił 

o potencjalnych naruszeniach organ według niego uprawniony do weryfikacji tych zarzutów. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 https://uodo.gov.pl/pl/352/1118  
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7. Odpowiedzialność 
Ustalenie Administratora w kontekście odpowiedzialności 

● Odpowiedzialność karna – Radny, Pracownik Samorządowy 

● Odpowiedzialność cywilna – Gmina/Powiat 

● Odpowiedzialność administracyjna – Gmina/Powiat i Rada 

Sankcje karne 

I. Art.  107.  Ustawy o ochronie danych osobowych 

Nielegalne przetwarzanie danych osobowych 

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania 

nie jest uprawniony, 

• Przestępstwo niedopuszczalnego przetwarzania danych np.: 

o Przetwarzanie mimo wycofania zgody; 

o Przetwarzanie bez podstaw prawnych. 

• Przestępstwo nieuprawnionego przetwarzania danych (osoba bez upoważnienia lub podmiot bez 

umowy) 

o Nieuprawnione skopiowanie lub ujawnienie danych osobowych w innym celu (np. 

kancelarie Komornicze pobierające dane z rejestru PESEL); 

o Skopiowane danych przez pracownika w celu sprzedaży danych na czarnym rynku; 

o Odmowa usunięcia danych osobowych z komputera prywatnego po ustaniu stosunku 

pracy. 

• Przestępstwo z art. 107 ma postać umyślności, przy czym w grę wchodzi zarówno działanie w 

zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Nieumyślność czynu wyłącza możliwość jego 

zakwalifikowania jako przestępstwa z art. 107. 
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II. Art. 108 Ustawy o ochronie danych osobowych 

Przestępstwo udaremnienia kontroli 

Może ono zostać popełnione przez każdego człowieka, któremu można przypisać zdolność wiekową  (art. 

10 kodeksu karnego) do odpowiedzialności karnej. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, z oskarżenia 

publicznego. 

Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

dwóch.  

Wyższa kara (do 3 lat pozbawienia wolności) została przewidziana dla niedopuszczalnego 

przetwarzania lub przetwarzania bez upoważnienia danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 

RODO. 

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna  

Roszczenia cywilnoprawne wynikające z naruszeń przepisów RODO zostały uregulowane w art. 79 i art. 

82 RODO.  

Ochrona praw osób, została oddana równolegle w ręce samych zainteresowanych i sądów cywilnych. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 RODO "każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka 

ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy niniejszego 

rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem 

niniejszego rozporządzenia.” 

Art. 79 ust. 1 dotyczy roszczeń niemajątkowych (zakazanie lub nakazanie działania np. usunięcie danych, 

realizacja praw (np. obowiązku informacyjnego). 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO "Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w 

wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu 

przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.„ 

Bezpośrednio obowiązujący art. 79 i 82 RODO ułatwiają dochodzenie roszczeń za naruszenia przepisów 

w zakresie ochrony danych osobowych. Nie wyklucza to jednak oparcia swojego roszczenia także na 

http://www.elitpartner.pl/
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przepisach Kodeksu cywilnego powołując się na art. 23-24 ustawy. Art. 23 k.c. zawiera otwarty katalog 

dóbr osobistych, a jednym z nich jest prywatność. 

Dla naruszeń ochrony danych stosuje ogólny, 6-letni termin przedawnienia, liczony od końca roku w 

którym nastąpiło naruszenie (art. 118 kodeksu cywilnego). 

W przypadku gdy szkoda została wyrządzona czynem niedozwolonym (art 442(1) kodeksu cywilnego), 

3-letni termin przedawnienia biegnie od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 

naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

 

Sankcje administracyjne 

Sankcje za złamanie RODO oraz innych przepisów chroniących prywatność obywateli i ich dane 

osobowe są nakładane w drodze decyzji administracyjnej. Każda sprawa rozpatrywana jest 

indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności popełnionego czynu. 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, po bezskutecznej próbie 

załatwienia sprawy z administratorem danych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes 

Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie 

stanu zgodnego z prawem 

Urząd Ochrony Danych Osobowych planuje również coroczne kontrole sektorowe. Zaplanowane 

kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami 

naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych w ww. obszarach działalności. 

Artykuł 83  RODO Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych 

Każdy organ nadzorczy zapewnia, by stosowane na mocy niniejszego artykułu za naruszenia niniejszego 

rozporządzenia administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, były w każdym 

indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

http://www.elitpartner.pl/
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Administracyjne kary pieniężne w sektorze publicznym 

Zostały ograniczone do maksymalnej kwoty 100 tys. z złotych 

Od decyzji prezesa UODO można się odwołać do sądu administracyjnego. W przypadku 

wydania kary pieniężnej ukarany musi dokonać zapłaty w ciągu 14 dni od momentu 

uprawomocnienia się orzeczenia lub decyzji. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o 

odroczenie spłaty lub rozłożenie całej kwoty na raty. 
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Dziękujemy! 

Za zapoznanie się z całością materiału, jeżeli chciałbyś zlecić firmie zewnętrznej przekazanie powyższych 

informacji Radnym wraz z przykładami zapraszamy do kontaktu: 

 

 

      

ANDRZEJ MILCZARSKI     MARTA BARANOWICZ 

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY    SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 

Tel: 786-298-889      TEL: 665-103-153 

andrzej.milczarski@elitpartner.pl                                      marta.baranowicz@elitpartner.pl  

http://www.elitpartner.pl/
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