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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.53.2020), uprzejmie 

informuję, że do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (druk senacki nr 272) - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z punktu 

widzenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.)1, zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 - przedstawia następujące stanowisko.

Prawem i obowiązkiem organu nadzorczego, wynikającym z obowiązujących przepisów jest 

zapewnienie roli doradczej m.in. w procesie tworzenia prawa z zakresu przetwarzania danych 

osobowych, eksperckie wsparcie w zakresie działań, w szczególności skupiających się na 

tworzeniu przepisów prawa, podejmowanych w przedmiotowym zakresie. Organ nadzorczy 

doradza w sprawie aktów prawnych w zakresie w jakim mogą one mieć wpływ na prawa i 

wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych (por. art. 57 ust. 1 lit. c) 

1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2.



2

rozporządzenia 2016/679), a zgodnie z prawem krajowym założenia i projekty aktów prawnych 

dotyczące danych osobowych są przedstawiane do zaopiniowania Prezesowi Urzędu (art. 51 

ustawy o ochronie danych osobowych).

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

nadaje nowe brzmienie art. 4 ust. 4 tej ustawy: „Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu o 

powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL 

dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych 

okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.”. Mając na 

względzie aktualne brzmienie przedmiotowego przepisu2 wskazać trzeba, że projektowana 

zmiana dotyczy rezygnacji z dołączania do wniosku o ustalenie prawa do rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego dokumentów w postaci aktów urodzenia dzieci. 

Przyjęcie kryterium wyboru niezbędnych dokumentów koniecznych do przedstawienia 

w procedurze dotyczącej przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego należy do 

Projektodawcy, który powinien brać pod uwagę także zakres danych pochodzących z 

dokumentów, które mają być przedstawiane dla wsparcia czy uzasadnienia wniosku. Istotne jest 

zatem jaki zakres informacji jest niezbędny dla weryfikacji wniosku, by dochodziło do 

przetwarzania danych adekwatnych, nie nadmiarowych.

 Z punktu widzenia zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, administrator jest 

zobowiązany przetwarzać dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonych 

celów. Projektodawca jest natomiast zobowiązany do ustalenia w przepisach rozwiązań, które 

zapewniać będą stosowanie przez ustawodawcę i przez wykonawców norm (administratorów) 

przepisów rozporządzenia 2016/679, w tym zasad dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. Oznacza to niezbędność uwzględnienia i przestrzegania zasad określonych w art. 5 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, w szczególności zgodności z prawem (lit. a), ograniczenia celu 

(lit. b) i minimalizacji danych (lit. c) rozporządzenia 2016/679. Z kolei precyzyjne określenie 

sposobu postępowania z dokumentacją i zawartymi w niej danymi ma istotne znaczenie dla 

zachowania zasady prawidłowości (art. 5 ust. 1 lit. d).

W związku z powyższym, organ nadzorczy zwraca uwagę na zawartą w przedmiotowym 

przepisie konieczność wskazywania „informacji o numerach PESEL”. Określenie to nie jest 

precyzyjne, bowiem nie wskazuje w jakiej formie taka informacja miałaby być przekazana. W 

ocenie organu nadzorczego numery PESEL powinny być objęte szczególną ochroną. Zgodnie z 

2 art. 4 ust. 4 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym brzmi: „Do wniosku należy dołączyć akty 
urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o 
numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych 
okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia”.  
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art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/679 "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane 

dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Numer PESEL stanowi 

„krajowy numer identyfikacyjny” w rozumieniu art. 873 rozporządzenia 2016/679, co do którego 

to „krajowego numeru identyfikacyjnego” powołany przepis rozporządzenia wprowadza dla 

państw członkowskich wymaganie, by jego przetwarzanie odbywało się z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W świetle przepisów 

rozporządzenia 2016/679 identyfikator osoby musi być zatem poddany w prawie krajowym 

szczególnej ochronie, w związku z czym należy stwarzać we wprowadzanych przepisach 

szczególne gwarancje jego ochrony z uwzględnieniem konieczności dostosowania ich treści do 

ww. przepisów rozporządzenia. 

Uwzględnienie powyższych uwag organu w właściwego w sprawie ochrony danych osobowych 

przyczyni się do stworzenia przepisów czyniących zadość zasadom wynikającym przepisów 

o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem,

Z up. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Departamentu

Orzecznictwa i Legislacji

Monika Krasińska

/-podpisano elektronicznie/

3 Art. 87 rozporządzenia 2016/679 stanowi, że: „Państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki 
przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego identyfikatora o zasięgu ogólnym. W takim 
przypadku krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego identyfikatora o zasięgu ogólnym używa się wyłącznie 
z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które przewiduje niniejsze 
rozporządzenie”.
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