
 

 

Fundacja Panoptykon | ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa 

e: fundacja@panoptykon.org | t: +48 660 074 026 | w: panoptykon.org 

Warszawa, 18 kwietnia 2019 r. 

 

Szanowna Pani 
Edyta Bielak-Jomaa 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakładce poradniki i wskazówki 

znajduje się informacja na temat ochrony danych osobowych w kościołach i związkach 

wyznaniowych. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Panoptykon 

zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w formie odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

 Porozumienia 

Zgodnie z artykułem 59 ust. 2 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych może zawrzeć z organami powołanymi na podstawie art.91 

RODO, porozumienie o współpracy i wzajemnym przekazywaniu informacji. 

1. Czy Prezes Urzędu zawarł porozumienia, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy 

o ochronie danych osobowych? Jeśli tak, prosimy o informację, z jakimi organami 

porozumienia zostały zawarte oraz o udostępnienie ich treści. 

 Skargi 

We wspomnianym artykule znajduje się informacja dotycząca kierowanych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych skarg związanych z członkostwem w danej wspólnocie 

wyznaniowej. Jak czytamy, „obecnie w tego typu sprawach Prezes UODO wydaje postanowienia 

o odmowie wszczęcia postepowania. Po 25 maja 2018 r. liczba tego typu skarg jest niewielka”. 

2. Prosimy o wskazanie informacji na temat skarg na przetwarzanie danych osobowych 

w kościołach i związkach wyznaniowych, które nie dotyczą wskazanej wyżej kwestii. 

a. ile takich skarg wpłynęło; 

b. czego dotyczyły; 

c. jak zostały rozstrzygnięte. 
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 Regulacje odrębne 

Zgodnie z artykułem, „po 25 maja 2018 r. następujące kościoły lub związki wyznaniowe 

poinformowały Prezesa UODO bezpośrednio lub za pośrednictwem Rządu RP o stosowaniu 

odrębnych szczegółowych regulacji o ochronie danych osobowych. (…) Przykładem takich 

szczegółowych zasad ochrony danych osobowych jest „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, wydany na 

podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 

2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie”. 

3. Prosimy o udostępnienie wskazanych w artykule informacji przekazanych przez kościoły 

lub związki wyznaniowe; 

4. Prosimy o wskazanie, czy powyższe informacje były przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów wynikających 

z art. 91 ust. 1 RODO, tj. czy w momencie wejścia w życie RODO konkretny kościół lub 

związek wyznaniowy stosował szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i czy 

zasady te zostały dostosowane do RODO; 

5. Jeśli Prezes nie podjął czynności, o których mowa w pyt. 4, w jakim trybie powinna 

w ocenie Prezesa nastąpić weryfikacja spełnienia powyższych przesłanek. 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org. 

 

W imieniu Fundacji Panoptykon 
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Katarzyna Szymielewicz 
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