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P: i4-€
w nawiązaniu do skierowanego do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych pisma z dnia 8 marca 2013 r. (znak: ZSRJ500/3/20 1 3/AMIK) w sprawie treści wokand

sądowych w sądownictwie powszechnym, na wstępie dziękuję za zainteresowanie tematyką

ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz skierowanie do wiadomości GIODO

pisma Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości wskazującego na zakres informacji,

zamieszczanych w treści przedmiotowych wokand.

Jednocześnie wskazać trzeba, iż sprawa przetwarzania danych osobowych zamieszczanych

w wokandach sądowych jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych znana.

Organ ochrony danych osobowych pozostaje orędownikiem zmiany aktualnie obowiązującego

stanu prawnego tak, ażeby ewentualne prawo do zamieszczania określonego — co oznacza w

szczególności ograniczony w pewnych sytuacjach, w zależności od kategorii spraw — zakresu

danych osobowych nie wynikało z przepisów o charakterze wewnętrznym (w tym przypadku z

treści zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i

zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej — Dz. Urz.

MS Nr 5, poz. 22 ze zm.), a z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Na powyższe Generalny

Inspektor wskazał m.in. w piśmie z dnia 12 listopada 2012 r. (sygn. DOLiS-035-

3165/12/68776/AFS) kierowanym do Pana Adama Bodnara, Wiceprezesa Helsińskiej Fundacji

id. Stawki 2 tel. 860-70-8!
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Praw Człowieka, w odpowiedzi na pismo w tym przedmiocie skierowane przez Fundację do

GIODO.

Dlatego też pozytywnie zaopiniował przesłany przez Ministra Sprawiedliwości przy piśmie o

sygn. DSP-IV-460 1-5/11 projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego

rozporządzenie — Regulamin urzędowania sądów powszechnych, który to przewidywał dodanie po

art. 67 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania

sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) art. 67a. Projektowany przepis wskazywał

m.in., iż we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (mogących przecież

dotyczyć m.in. wskazywanego przez Pana Rzecznika przysposobienia, ale także np. kwestii

skierowania dziecka na określonego rodzaju leczenie) nie podaje się przedmiotu sprawy, tylko

określa się je jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego lub opiekuńczego. Jakkolwiek prace nad

ww. projektem zostały wstrzymane, to jednakże ze znajdujących się w posiadaniu Generalnego

Inspektora informacji wynika, iż Minister Sprawiedliwości rozważa przygotowanie nowego

rozporządzenia w tej materii bądź dokonanie szerokiej nowelizacji rozporządzenia obowiązującego

aktualnie. GIODO w pełni popiera te działania.

Bezsprzecznym pozostaje, iż wszelkie działania w tej sprawie podejmowane tak przez Radę

Ministrów, jak i przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie mogą sprzeciwiać

się innej zasadzie leżącej u podstaw działań władzy sądowej w demokratycznym państwie

prawnym, jaką jest zasada jawności postępowania sądowego, będąca gwarancją bezstronności

i niezależności sędziego. Generalny Inspektor stoi jednakże na stanowisku, że ta podniesiona do

rangi konstytucyjnej zasada (art. 45 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej — Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nie może być stosowana bez ograniczeń, w sposób

naruszający inne konstytucyjne prawa i wolności jednostki, jak np. prawo do prywatności (art. 47

ustawy zasadniczej), czy prawo do ochrony danych osobowych (art. 51).

Ponadto należy zaznaczyć, iż istnieje wyraźna różnica pomiędzy jawnością treści

zawierających dane osobowe, zamieszczonych w wokandach sądowych, a ich powszechną

dostępnością czy możliwością ponownego przetwarzania. Dlatego też praktyką niezgodną

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.

Nr 101, poz. 926 ze zm.) byłoby zamieszczanie wokand sądowych w sieci Internet i umożliwienie

dostępu do danych w niej zawartych niezliczonej grupie osób.

Uwzględniając doniosłość problemu, sygnalizowanego również przez Pana Rzecznika,

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych deklaruje pełną gotowość do uczestnictwa w

ewentualnych pracach zmierzających do prawidłowego uregulowania kwestii przetwarzania danych

osobowych w treści wokand sądowych.
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