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Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu RP 
 

Dot. pisma z 7 lutego 2019 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 

Władysława Komarnickiego podczas 72. posiedzenia Senatu RP (BPS/043-72-2061/19) 
 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

objaśnienia prawne w sprawie dalszego gromadzenia danych osobowych osób 

ubiegających się o zatrudnienie u pracodawców po zakończeniu rekrutacji są przejawem 

probiznesowego podejścia administracji i z założenia mają ułatwiać działalność 

przedsiębiorcom. 
 

Należy także wskazać, że objaśnienia zostały wydane na wniosek Rzecznika Małych i 

Średnich Przedsiębiorców, który korzystał ze swoich ustawowych uprawnień. 
 

Od początku prac nad wdrożeniem RODO Ministerstwo Cyfryzacji robi wszystko, by 

przedsiębiorcom stosowanie nowych przepisów o ochronie danych osobowych jak 

najbardziej ułatwić. Wyrazem tego jest chociażby tworzenie przez resort filmów 

edukacyjnych, organizowanie warsztatów, spotkań i wydawanie przewodników1 

 

Są jednak obszary, dla których działania edukacyjne okazały się niewystarczające. To 

obszary, w których cały czas pojawia się duża liczba sprzecznych względem siebie 

interpretacji wydawanych przez różne środowiska, w tym również przez organy ochrony 

danych osobowych. Niejednokrotnie rozwiązaniem okazywało się podjęcie przez Ministra 

Cyfryzacji działań legislacyjnych, co miało miejsce na przykład w ustawie o Prawach 

Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprzeczne stanowiska Rzecznika Prac Pacjenta i 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych zmusiły Ministerstwo Cyfryzacji do wprowadzenia 

zmiany art. 28 ww. ustawy, by wprost w ustawie przyznać każdemu obywatelowi prawo 

do pierwszego, nieodpłatnego dostępu do jego dokumentacji medycznej. 

Ingerencja legislacyjna powinna być jednak ostatecznością. Namnażanie się nowych norm 

prawnych nie zawsze ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i nie zawsze służy 
 

 
1 Obecnie wydanych jest już 5 i wszystkie dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. 
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przedsiębiorcom. Konstytucja dla Biznesu przyznała ministrom nowy instrument prawny, 

jakim są objaśnienia prawne. W obszarze, w którym dotyczą one działalności 

gospodarczej, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców bądź z urzędu, 

ministrowie mogą wydać objaśnienia, w których tłumaczą jaka intencja towarzyszyła im 

przy tworzeniu prawa. 
 

Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się zareagować na wniosek Rzecznika Małych i 

Średnich Przedsiębiorców i wydać takie objaśnienia – pierwsze w kraju – w obszarze 

dotyczącym niemal wszystkich przedsiębiorców, czyli w zakresie zastosowania RODO 

przez pracodawców. 
 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanym przez siebie w październiku 2018 

r. poradniku dotyczącym przetwarzania danych pracowników przesądził, że każdy 

przedsiębiorca musi niezwłocznie usunąć otrzymane przez niego CV po zakończonej 

rekrutacji – gdy w toku tej rekrutacji nie pojawiły się roszczenia. Po tym stanowisku UODO 

Minister Cyfryzacji otrzymał dziesiątki uwag, pytań, skarg wykazujących, że w ogromnej 

liczbie przypadków roszczenia takie pojawiają się bardzo późno. Później, niż pierwsze dni 

po zakończonej rekrutacji. W takich przypadkach przedsiębiorca nie ma jak się przed 

roszczeniami bronić. 
 

Objaśnienia mają na celu zapewnienie ochrony przedsiębiorcom na etapie rekrutacji w 

toku postępowania prowadzonego przed organem, poprzez wyraźne przesądzenie w 

objaśnieniach, że dokumenty rekrutacyjne mogą być gromadzone po zakończeniu 

rekrutacji, aby przedsiębiorca miał szansę obronić się przed ewentualnymi roszczeniami 

kandydatów, którzy odpadli na którymś etapie procesu rekrutacji. Bez zachowania 

dokumentów rekrutacyjnych przedsiębiorca często pozostanie bezbronny wobec 

oskarżeń i nie będzie mógł udowodnić, że decyzja o wybraniu innego kandydata została 

podjęta na podstawie porównania doświadczenia i umiejętności kandydatów. 
 

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by decyzja o wydaniu objaśnień prawnych została 

potraktowana jako ogólny postulat bardziej racjonalnego podejścia do regulacji RODO 

oraz by przesądzić, że przedsiębiorca ma zawsze prawo się bronić. Swobodne 

prowadzenie działalności gospodarczej jest wartością, która powinna być szczególnie 

chroniona. 

Z wyrazami szacunku, 

wz. Karol Okoński 

Sekretarz Stanu 

/podpisano elektronicznie/ 
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