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W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2018 r., GMS-WP-173-322/18, dziatajqc 

na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sqdzie Najwyzszym (Cz.U. z 

2018 r. poz. 5 ze zm.) w zatqczeniu uprzejmie przesytam uwagi Sqdu Najwyzszego do 

rzqdowego projektu ustavvy o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z zapewnieniem 

stosowania rozporzqdzenia 20161679. 

Z powataniem 
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Warszawa, dnia A6 grudnia 2018 r. 

OPINIA 
do rzqdowego projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z zapewnieniem 

stosowania rozporzqdzenia 2016/679 

1. Niniejsza opinia dotyczy rzgdowego projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw 

w zwiqzku z zapewnieniem stosowania rozporzqdzenia 2016/679 (druk sejmowy nr 3050, 

dalej jako ,projektowana ustawa"), przestanego do zaopin iowania wraz z pismem Zast~pcy 

Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 grudnia 2018 r., znak: GMS-WP-173-322/18. 

Majqc na uwadze tresc art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sqdzie 

Najwyzszym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) opini~ ogran iczono do przepis6w, na podstawie 

kt6rych orzekajq i funkcjonujq sqdy oraz przepis6w, kt6re majq wptyw na sprawy nalezace do 

w+asciwosci Sqdu Najwyzszego. 

2. W art. 6 projektowanej ustawy proponuje s i ~ dodanie do ustawy z dnia 26 11arca 

1982 r. o Trybunale Stanu (Oz. U. z 2016 r. poz. 2050 ze zm ., dalej jako ,ustawa o TS"), 

przewidujqcego, ze Trybunat Stanu jest administratorem danych przetwarzanych w ramach 

prowadzonych przez niego post~powan. Nalezy jednak podkreslic, ze zgodnie z art. 20e ust. 2 

ustawy o TS obstug~ kancelaryjnq oraz czynnosci sekretariatu Trybunatu Stanu zapewnia Sqd 

Najwyzszy. Oznacza to, ze dane gromadzone w zwiqzku z post~powaniam i toczqcymi si~ 

przed Trybunatem Stanu przetwarzane sq przy wykorzystan iu infrastruktury i personeiL Sqdu 

Najwyzszego. W konsekwencji, w razie przyj~cia rozwiqzania polegajqcego na uczy1ieniu 

Trybunatu Stanu jedynym administratorem danych przetwarzanych w zwiqzku z toczqcymi si~ 

przed tym organem post~powaniami, Sqd Najwyzszy m6gtby przetwarzac te dane jedylie na 

podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. Instrument taki nie wydaje si~ jednak 

odpowiedni dla rea lizacji zadan wykonywanych przez Sqd Najwyzszy w odniesieniu do 

Trybunatu Stanu. Uzasadnione w zwiqzku z tym wydaje si~ rozwiqzanie, zgodnie z kt6rym Sqd 

Najwyzszy z mocy prawa uznany zostanie za wsp6tadministratora danych przetwarzarych w 

zwiqzku z dziatalnosciq Trybunatu Stanu i to bez ograniczenia do danych pozyskiwanych w 

ramach post~powan. 

3. Podkreslenia wymaga, ze Sqd f\ajwyzszy, podobnie zresztq jak inne sqdy i trytunaty, 

przetwarza w ramach swojej dziatalnosci dane osobowe inne niz ,dane przetwarzane w 

ramach post~powania sqdowego". W tym zakresie mozna chocby wymienic dane os6b 

wnioskujqcych o udost~pn i enie informacji publicznej, os6b wnoszqcych skargi i wnioski 

dotyczqce dziatalnosci Sqdu Najwyzszego. Zasadniczo dane te przetwarzane Sq - w 
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terminologii rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przep+ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Oz. Urz. UE serii L nr 119 z 4 maja 

2016, str. 1, z p6Zn. zm, dale jako ,RODO"- w zwiqzku z wykonywaniem zadan real izowanych 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w!adzy publicznej powierzonej 

administratorowi. Brak jest jednak generalnego wy+qczenia stosowania w odniesieniu do tych 

danych przepis6w art. 13 i 14 RODO. Maze to stwarzac istotne trudnosci zw+aszcza w 

relacjach z osobami wnioskujqcymi o udost~pn i enie informacji publ icznej osobami 

wnoszqcymi wnioski i skargi dotyczqce dzia+alnosci Sqdu, czy tez osobami rejestrowanymi 

przez kamery za instalowane w budynkach sqdowych. Wynika to z faktu, ze przewidziane w 

art. 13 ust. 1 i 2 RODO obowiqzki zwiqzane sq z pozyskiwaniem danych, kt6re to poj~cie na 

gruncie RODO oznacza kazde wejscie w posiadanie danych osobowych (zapoznanie si~ z 

danymi osobowymi) z zamiarem (celem) ich dalszego przetwarzan ia (P. Liwinski, 

Rozporzqdzenie UE w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetvvarzaniem danych 

osobowych i swobodnym przeplywem takich danych. Komentarz, LEGALIS 2018, komentarz do 

art. 13, teza 2). 

Specyfika dzia!alnosci sgd6w przejawia si~ w tym, ze wejscie w posiadanie danych 

osobowych niezwiqzanych z prowadzonymi post~powaniami sqdowymi nast~puje w 

w i ~kszosci przypadk6w na skutek zapoznania s i ~ z wnioski em lub pismem osoby, kt6rej dane 

dotyczq, wzgl~dn i e utrwaleniem jej wizerunku w ramach stosowania srodk6w bezpieczenstwa 

w budynkach sqdowych . Zasadne wydaje s i ~ w zwiqzku z tym wy!qczenie stosowania art. 13-

14 RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych w zwiqzku z wykonywaniem zadan 

real izowanych w interesie publicznym lub w ramach wype+n iania obowiqzk6w wynikajqcych 

z przepis6w prawa. Alternatywnie, mozna w projektowanej ustawie doprecyzowac, ze 

w odn iesieniu do omawianych danych obowiqzki wyn ikajqce z art. 13-14 RODO mogq bye 

spe+nione poprzez podan ie stosownych informacj i do publ icznej wiadomosci na stronach 

Biuletynu lnformacji Publicznej lub na stronie podmiotowej sqdu bqdz trybuna!u. 
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