
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 – 

RODO) będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 r. RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi 

działalność w Unii Europejskiej. Może to być działalność w jakiejkolwiek formie prawnej: spółka, jednooso-

bowa działalność gospodarcza czy nawet oddział w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza 

Unią. Mając na uwadze nowe przepisy wchodzące do polskiego porządku prawnego, proszę o odniesienie się 

do poniższych kwestii. 

1. Czy w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność ochrony osób i mienia, w tym osób fizycznych (nie-

prowadzących działalności gospodarczej), to zgodnie z rozporządzeniem RODO i polskimi przepisami obo-

wiązującymi po 25 maja 2018 r. ma obowiązek utworzyć rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

bez względu na wielkość zatrudnienia osób w spółce? 

2. Czy w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność ochrony osób i mienia, w tym osób fizycznych (nie-

prowadzących działalności gospodarczej), i jednocześnie posiada status zakładu pracy chronionej, to zgodnie 

z rozporządzeniem RODO i polskimi przepisami obowiązującymi po 25 maja 2018 r. jest ona zobowiązana 

do uzyskania wyraźnej zgody do przetwarzania szczególnych danych osobowych (stopień i rodzaj niepełno-

sprawności) przy wnioskowaniu do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? 

3. Czy w sytuacji, gdy spółka posiada status zakładu pracy chronionej, to zgodnie z rozporządzeniem 

RODO i polskimi przepisami obowiązującymi po 25 maja 2018 r. przy wnioskowaniu do PFRON o dofinan-

sowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, PFRON należy uznać jako Podmiot przetwarzający dane 

osobowe i wtedy należy zawrzeć umowę tzw. powierzenia? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 
 


