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Poniższe opracowanie nie jest wykładnią prawa. Jest zbiorem doświadczeń instruktorów, którzy  
profesjonalnie zajmują się pisaniem aplikacji przetwarzających dane osobowe, przez co odpowiadają 
również za ich ochronę. Zadaliśmy sobie trud, by opisać wymogi prawa, korzystając ze swojej wiedzy 
zawodowej oraz doświadczenia, które już mamy w tym temacie, dzięki pracy harcerskiej, a które 
zdobywaliśmy pełniąc funkcje w hufcu i chorągwi. Mamy nadzieję, że pozwoli ono z innej 
perspektywy spojrzeć na problem ochrony danych osobowych, przybliży trudną - bo technologiczną 
i prawną tematykę i jednocześnie umożliwi sprawną implementację przepisów prawa w naszej 
organizacji z uwzględnieniem jej specyfiki. 

hm. Jacek Kaflowski 
hm. Artur Sarnowski 

 

Druhno Komendantko  
Druhu Komendancie 
 

Każdy hufiec przetwarza dane osobowe. To fakt, z którym nie warto polemizować. W każdym hufcu 
przetwarzanie dotyczy głównie kadry. Jeżeli jakaś osoba z kadry nie ma dostępu do danych 
osobowych oznacza to iż nic nie robi. Niezależnie bowiem, czy ktoś pełni funkcję magazyniera 
(prowadzenie rejestru wypożyczeń), czy programowca (tworzenie list uczestników imprez 
programowych), czy kieruje podstawową jednostką organizacyjną (prowadzenie rejestru członków 
jednostki) przetwarza dane osobowe. 
 
Przetwarzanie danych osobowych reguluje kilka aktów prawnych. Z punktu widzenia ZHP 
najistotniejsze będą trzy: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 po. 883z dnia 29 sierpnia 1997 r.) 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych 

 
Czytając ustawę zwłaszcza dwa pierwsze artykuły można zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze ustawa 
nie zabrania przetwarzać danych osobowych. Określa jedynie prawa osób, których dane dotyczą 
i określa zasady ich przetwarzania. Po drugie, ustawa dotyczy zarówno danych osobowych 
przetwarzanych w systemach informatycznych jak również tych, przetwarzanych w formie 
papierowej. 
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ZAKRES STOSOWANIA USTAWY 

Zakres podmiotowy 
1. 

organy państwowe  
organy samorządu terytorialnego  
państwowe i komunalne jednostki organizacyjne  

2. 
podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne  
osoby fizyczne (bez względu na narodowość, obywatelstwo, zdolność do czynności prawnych, 
wiek itp.),  
osoby prawne (np. stowarzyszenia, spółdzielnie)  
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi  

 

Zakres przedmiotowy 
1. 

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach prowadzonych w systemie papierowym 
(kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych)  

2. 
Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych, także w przypadku 
przetwarzania danych osobowych poza zbiorem  

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zasady legalności przetwarzać dane zgodnie z prawem 
 

zasady celowości zbierać dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie 
poddawać ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi 
celami 
 

zasady merytorycznej poprawności dbać o merytoryczną poprawność danych 
 

zasady adekwatności dbać o adekwatność danych w stosunku do celów, w jakich są 
przetwarzane 
 

zasady ograniczenia czasowego przechowywać dane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do 
osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

 
Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne w 
celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych  
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I. Definicje 
 

Ustawa zawiera wiele definicji, które odnoszą się również do ZHP.  Poniżej wymienione zostały te 
najważniejsze. 
 
1. Administrator Danych 
Administratorem jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach 
i środkach do przetwarzania danych. Między innymi może to być organ państwowy, organ 
samorządu terytorialnego lub państwowa albo komunalna jednostka organizacyjna.  
 
By odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest administratorem danych osobowych w ZHP należy 
odpowiedzieć na pytanie, kto decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych w ZHP. 
W przypadku danych członków ZHP sposób przetwarzania danych, jak również to jakie dane należy 
gromadzić i jakim układzie, precyzuje instrukcja o przydziale służbowym członków ZHP, przyjęta 
uchwałą Głównej Kwatery ZHP. Zatem, w myśl ustawy, to Główna Kwatera jest administratorem 
danych osobowych bo decyduje, jakie dane i jak gromadzimy oraz wskazuje na sposób ich 
przetwarzania. Hufiec w tym przypadku jest tylko jednostką terenową realizującą zapisy uchwały. 
Podobnie drużynowy – przetwarzając dane osobowe członków drużyny, realizuje jedynie zapisy 
instrukcji o przydziale służbowym.  Sam nie decyduje, o rodzaju danych jak i dowolnie nie wybiera  
formy ich zbierania, nie może więc być uznany ze Administratora Danych Osobowych. 
Od kiedy w ZHP chorągwie posiadają osobowość prawną, administratorem danych jest również 
Komendant Chorągwi, ale tylko dla danych osób przez niego zatrudnianych. Jest to o tyle ważne, 
że na administratora Uchwałodawca nałożył cały szereg obowiązków, które zostały opisane w dalszej 
części tekstu. 
 
 
2. Zbiór danych 
  
Zbiorem danych jest taki zestaw danych o charakterze osobowym, w którym dane dostępne są 
według określonych kryteriów, „niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub 
podzielony funkcjonalnie”.  
 
Wszelkie materiały gromadzone w formie akt zawierające dane osobowe, są zbiorami danych 
osobowych. Typowym zbiorem danych jest zestaw informacji o pracownikach, zatrudnionych w 
strukturach organizacji, wykorzystywany przez różne komórki organizacyjne pracodawcy, zarówno 
w systemach informatycznych, jak i w formie papierowej. Ustawa chroni dane osobowe, jeśli są one 
uporządkowane w zestawach, aktach, księgach, skorowidzach, rejestrach i innych zbiorach 
ewidencyjnych.  Listy członków naszej organizacji spełniają ten warunek. 

3. Dane osobowe 

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których 
bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. 
Możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden 
lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie 
tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Do danych 
osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane 
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jej numery, informacje o jej cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych 
i społecznych.  

Tak szeroko skonstruowana definicja sprawia, że już czasami nawet adres mailowy jest daną 
osobową. Wystarczy go skonstruować w postaci  imie.nazwisko@domena.słubowa.pl  by móc założyć 
z dużym prawdopodobieństwem, że uda się adresata zidentyfikować. Oczywiście adres ala@op.pl nie 
spełnia tego kryterium, gdyż jest wiele osób noszących imię Ala i znalezienie tej, która założyła konto 
na darmowym serwerze, choć z pewnością możliwe, będzie wymagało kosztów, czasu lub 
nadmiernych działań. Jednak już sam numer pesel będzie daną osobową, a co za tym idzie, 
posiadanie wykazu uczestników biwaku zawierającego jedynie zbiór peseli również będzie zestawem 
danych osobowych. Danymi osobowymi nie będą jednak pojedyncze informacje o dużym stopniu 
ogólności, np. sama nazwa ulicy i numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość 
wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie 
zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem czy numerem PESEL, 
które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. 

 

Dane „zwykłe” 

Nie jest to pojęcie zdefiniowane w ustawie, ale tak nazywane są dane osobowe poza 
wymienionymi w art. 27 ust. 1 ustawy. Zaliczamy do nich np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
datę urodzenia, nr PESEL. Itp. 

Danymi osobowymi nie są informacje o osobach zmarłych. Przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych nie stosuje się również do informacji o przedsiębiorcach. 

 

Dane szczególnie chronione 

Dane szczególnie chronione wyliczone są w art. 27 ust. 1 ustawy. Są to informacje o pochodzeniu 
rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych, wyznaniu, 
przynależności do partii lub związku, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu 
seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, mandatach i innych orzeczeniach wydanych 
w postępowaniu przed sądem lub urzędem. Na administratorów tych danych ustawa nakłada 
bardziej rygorystyczne obowiązki niż na administratorów danych „zwykłych”. 

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na kartę kwalifikacyjną dziecka na placówkę wypoczynku, 
gdzie opiekunowie prawni wpisują informację o zdrowiu dziecka. Zawiera ona również  informacje 
pielęgniarki i opinie lekarza. W naszych dokumentach mogą się również trafić orzeczenia sądów 
harcerskich. Warto pamiętać, że takie dane są szczególnie wrażliwe i powinny być przetwarzane 
ze szczególną starannością. 
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4. Przetwarzanie danych 

Przetwarzaniem danych osobowych jest wykonywanie na nich jakichkolwiek operacji. 
Przetwarzaniem jest zatem już samo przechowywanie danych, nawet jeśli podmiot faktycznie 
z nich nie korzysta. W pojęciu przetwarzania mieści się także ich udostępnianie, zmienianie, 
modyfikowanie, przekazywanie, zbieranie, utrwalanie, opracowywanie.  

Definicja ta ma bardzo istotne znaczenie. Nie można bowiem mówić, że ktoś nie przetwarza danych - 
on je tylko zbiera. Doskonałym przykładem będzie zbieranie kart obozowych przez drużynowego 
na obóz, którego organizatorem jest komenda hufca. Wprawdzie rolą drużynowego jest odbiór karty 
od rodzica i zaniesienia jej do Hufca, nawet bez zaglądania do środka, to jednak w myśl ustawy będzie 
przetwarzał dane osobowe członków wyjeżdżających na obóz. 

 

5. Usuwanie danych 

Usuwanie danych polega na ich niszczeniu lub modyfikacji. Aby można było mówić o usunięciu 
danych osobowych, należy dokonać tej czynności w sposób niepozwalający na odtworzenie 
ich treści, czyli tak, aby po dokonaniu usunięcia danych niemożliwe było zidentyfikowanie osób, 
których dotyczą. 

Istnieje przy tym dowolność w wyborze środków służących usuwaniu danych. Można zatem, w celu 
usunięcia danych, skorzystać z niszczarki lub zanonimizować dokument, czyli usunąć z niego dane 
osobowe, np. zaczerniając je, tak aby nie było możliwe ich odtworzenie.  Warto zwrócić uwagę 
na zjawisko błędów popełnianych w procesie niszczenia zbędnych dokumentów zawierających dane 
osobowe. Częstym procederem jest wyrzucanie dokumentów na śmietnik, bez uprzedniego 
sprawdzenia ich treści. Stanowi to naruszenie norm o zabezpieczeniu danych osobowych, ponieważ 
umożliwia zapoznanie się z treścią danych osobom nieuprawnionym.  

Dobrze jest zadać sobie pytanie jak niszczone są dane osobowe w moim hufcu? Czy zawsze używamy 
niszczarki? Ile razy zdarzyło się, że w ferworze porządków i braku czasu zbędne już w hufcu papiery 
lądowały w koszu, a następnie na śmietniku? Czy niszczarka ma odpowiednie parametry? Nie każda 
niszczarka jest w stanie zniszczyć dokument skutecznie. Jeżeli jej paski są zbyt duże, czasami można 
bez większych problemów poskładać dokument z powrotem i odczytać wszystkie dane. Dla przykładu 
najbardziej znaną akcją odtworzenia tajnych dokumentów, było odtwarzanie archiwów służby 
bezpieczeństwa NRD, STASI; dokumenty zostały odtworzone ze zdewastowanych, wymieszanych 
w workach dokumentów. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, by ktoś uważał dokumenty niszczone 
przez hufiec za na tyle atrakcyjne, by zadać sobie tak dużo trudu. By znacznie utrudnić zadanie 
odzyskiwania, warto wykonać prostą czynność i wkładać kartkę do niszczarki pod kątem 45 stopni. 
Wymieszanie zawartości kubła niszczarki przed ich wyrzuceniem, dodatkowo utrudni zadanie 
chętnemu do zabawy w papierowe puzzle.  

Analogicznie jest z dokumentami w formie elektronicznej. Samo skasowanie pliku z dysku nie 
powoduje jego całkowitego usunięcia. Jest wiele programów umożliwiających odzyskanie 
skasowanych plików, nawet już po sformatowaniu dysku np. OnTrack. Dopiero kilkunastokrotne 
formatowanie dysku pozwala z dużym prawdopodobieństwem usunąć trwale dane.  Oczywiście nie 
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chodzi o to, by po każdym skasowanym pliku kilkanaście razy formatować dysk, ale powinniśmy wziąć 
to pod uwagę przy wymianie dysku na nowy. Jeżeli wymieniamy go z uwagi na jego awarię problem 
mały, ale jeżeli z uwagi na zbyt małą pojemność, pewnie przekazywany jest kolejnemu 
użytkownikowi, wtedy zdecydowanie warto go kilkakrotnie sformatować, lub użyć specjalnego 
programu do czyszczenia dysków. Jeżeli wyrzucamy warto najpierw go uszkodzić, choćby poprzez 
wywiercenie kilku dziur. Podobnie jest z dyskietkami, choć te już raczej ustępują miejsca bardziej 
pojemnym płytą CD i DVD, jak również pamięciom przenośnym.  W jaki sposób hufiec postępuje 
z zapisanymi, niepotrzebnymi już nośnikami? Są ona po prostu wyrzucane, czy może rozsądnie 
niszczone np. poprzez cięcie płyt? 

 

6. Zgoda 

Przez zgodę osoby, której dane dotyczą, rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda 
składającego oświadczenie na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda nie może być 
domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.  

Z definicji tej nie wynikają szczegółowe zasady formułowania klauzul zgody, jednakże podkreśla się, 
że z treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący 
wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. 
Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi.  

W przypadku zgody na wykorzystywanie danych osobowych podlegających szczególnej ochronie – 
zgoda musi być wyrażona na piśmie.  – oznacza to, że ustawa nie precyzuje konieczności posiadania 
zgody wyrażonej w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych zwykłych. Jednakże to na 
administratorze danych osobowych (ZHP, a więc i na Komendancie hufca) będzie spoczywał 
obowiązek udowodnienia, że taka zgoda została udzielona. 

W ZHP funkcjonuje wiele dokumentów, dotyczących spraw statutowych, opatrzonych klauzulą zgody 
na przetwarzanie danych osobowych podpisywanych przez członków ZHP (lub ich opiekunów 
prawnych), chociaż większość z nich akurat owej klauzuli nie musi zawierać. Klasycznym przykładem 
jest umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na karcie kwalifikacyjnej uczestnika 
wypoczynku, podczas gdy we wzorze karty załączonym do rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania takiej 
zgody na formularzu nie ma. Nie ma, gdyż być nie musi. Ustawa bowiem wymienia pięć przypadków, 
kiedy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne i legalne, a posiadanie zgody jest tylko 
jednym z nich. Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, kiedy rodzic decyduje się puścić dziecko 
na obóz harcerski, ale jednocześnie nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego 
dziecka. W takiej sytuacji trudno jest nawet sporządzić listę uczestników. Bez danych dziecka 
nie uzyskamy również pomocy w służbie zdrowia. W wymienionych przypadkach dane przetwarzane 
są na podstawie art. 23 punkt 2 który mówi, że przetwarzanie jest dopuszczalne gdy jest niezbędne 
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
To ww. rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek posiadania takiej karty, organizator 
nie decyduje o jej kształcie. Na uwagę w tym miejscu jednak zasługuje fakt, iż czasami organizatorzy 
w sposób znaczny modyfikują wzór karty poprzez dołożenie na karcie pól, które nie są zamieszczane 
na wzorze zatwierdzanym przez właściwego ministra. Nie można wówczas posługiwać się prawem 
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przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisu prawa, gdyż przepis prawa dokładnie 
określa co mamy przetwarzać i w jakim celu. 
 
Analogiczną sytuacją jest wstąpienie nowego członka do ZHP. Od nieletnich członków wymagana 
jest zgoda prawnych opiekunów na przynależność dziecka do ZHP. Bardzo często na tych deklaracjach 
również umieszczana jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Cóż jednak 
się stanie, jeżeli rodzic wyrazi zgodę na przynależność dziecka do organizacji, ale nie zgodzi się na 
przetwarzanie jego danych? W jaki sposób drużynowy ma prowadzić drużynę bez prawa 
do przetwarzania danych osobowych jej członków? Zgoda na przynależność do ZHP wiąże się 
z koniecznością podania danych osobowych osoby, która ma być w szeregach organizacji. Nie ma 
więc potrzeby umieszczania specjalnej formuły zgody. Art. 23 punkt 5 który mówi, że przetwarzanie 
jest dopuszczalne gdy: jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą jest wystarczającą podstawą do przetwarzania danych 
osobowych członków ZHP. Nie znaczy to, że dane uzyskane w ten sposób można dowolnie 
przetwarzać i przekazywać czy sprzedawać. Dane osobowe zawsze muszą być przetwarzane zgodnie 
z celem, dla którego zostały zebrane. Nie oznacza to również, że rodzic przekazując dane osobowe 
zrzeka się przysługujących mu z godnie z ustawą praw, a administrator danych nie ma w związku 
z tym żadnych obowiązków. Jednym z takich obowiązków nakładanym na administratora danych jest 
obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane przetwarzamy. Każda osoba powinna 
zostać poinformowana, kto jest administratorem danych, w jakim celu te dane są zbierane, i czy ich 
podanie jest dobrowolne czy obowiązkowe. 
 
 
 
7. Powierzenie 
Instytucja powierzenia przetwarzania danych, o której mówi art. 31 ustawy, ma bardzo istotne 
znaczenie praktyczne. Zezwala ona administratorowi danych na skorzystanie z usług 
wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że administrator danych osobowych 
nie musi osobiście wykonywać wszystkich czynności związanych z procesem przetwarzania danych 
osobowych. Może powierzyć ich przetwarzanie – w całości lub w części.  

Ustawa wymaga, aby umowa powierzenia zawarta była na piśmie oraz wyraźnie określała zakres i cel 
przetwarzania danych. Zawierając takie umowy, należy pamiętać o tym, że administrator nie może 
przekazać zleceniobiorcy więcej praw, niż sam posiada. Podmiot przetwarzający dane na podstawie 
umowy powierzenia zawartej z administratorem danych, w rozumieniu przepisów ustawy nie staje 
się ich administratorem. 

Jak do tej pory nie wykorzystywana jest taka możliwość przez jednostki ZHP. Nie można bowiem 
mówić o powierzeniu przetwarzania danych w relacjach hufiec - chorągiew, gdyż obie jednostki 
należą do tej samej osoby prawnej. Powierzenie takie mogłoby mieć miejsce, w przypadku podjęcia 
decyzji o zatrudnieniu Biura Rachunkowego. Wówczas powierzenie jego pracownikom prowadzenia 
np. spraw kadrowych należy zabezpieczyć stosowną umową, która będzie regulowała zakres 
przetwarzania danych zgodnie wymaganiami ustawy. 
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8. System informatyczny 

Systemem informatycznym jest „Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur 
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 
przetwarzania danych”.  

 Już pojedynczy komputer może zostać uznany za system informatyczny.  

W szczególnych przypadkach, kiedy technika rozwija się bardzo szybko, nawet 
bardziej zaawansowany Palmtop może zostać uznany za system informatyczny, 
jeżeli przy jego pomocy będziemy przetwarzać dane osobowe. Niezależnie od tego 

czy będziemy traktować go jak terminal, za pomocą którego łączymy się z bazą danych, czy też 
będziemy na nim odpalali programy umożliwiające odczyt czy też wyszukiwanie informacji. Podobnie 
jak zespół komputerów i serwerów. 

 

 

 

 

 

 

9. Odbiorca danych. 

Za odbiorcę danych uważa się każdego, komu udostępnia się dane osobowe z wyłączeniem: 
a. Osoby, której dane dotyczą 
b. Osoby upoważnionej do przetwarzania danych 
c. Przedstawiciela na obszarze RP administratora danych, którym jest podmiot zarejestrowany 

w Państwie Trzecim  
d. Podmiotu, który przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w konkretnym celu 
e. Organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są 

udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem. 
 
Oznacza to, że nie zawsze przekazanie danych będzie ich udostępnieniem. Nie można mówić 
o udostępnieniu w przypadku przekazania danych osobowych z hufca do chorągwie gdyż w tym 
przypadku dane otrzyma osoba upoważniona do ich przetwarzania. Podanie danych osobowych które 
dotyczą konkretnej osoby, tej właśnie osobie również nie będzie ich udostępnieniem. Analogicznie 
będzie w przypadku podania informacji z bazy danych dziecka jej opiekunowi prawnemu o nieletnim 
pozostającym pod jego opieką prawną. W obu tych przypadkach bowiem osoby te są właścicielami 
swoich danych. 
 
Ustawa nie traktuje jako udostępnienia danych osobowych, przekazanie ich odpowiednim organom 
państwowym. Organy państwa mają prawo żądać danych osobowych w związku prowadzonym 
postępowaniem. Ważne przy tym jest jednak to, że żądać mogą tylko konkretnych niezbędnych im 
danych. Nie mogą żądać dostępu do całego zbioru. 
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Procedura postępowania w przypadku kiedy organ państwowy (np. policja lub prokuratura) powinna 
być jasno określona i znana wszystkim instruktorom. Nie może bowiem być tak, że policja żąda 
danych osobowych od np. konkretnego drużynowego, czy innego instruktora pełniącego funkcje. 
Żądanie takie powinno być skierowane do administratora danych czyli do ZHP. Biorąc pod uwagę 
strukturę organizacyjną i osobowość prawną, a co za tym idzie możliwość ponoszenia 
odpowiedzialności można sobie wyobrazić takie żądanie skierowane do właściwej chorągwi ZHP.  
 
Oczywiście nie musi być tak, że za każdym razem dane podpisuje komendant chorągwi o ile upoważni 
on właściwego komendanta hufca do takich czynności. Jednakże przekazanie żadach danych powinno 
odbywać się po uzgodnieniu z właściwym komendantem chorągwi. Pomijając na chwilę możliwość, 
weryfikacji, czy dane żądanie jest w ogóle zasadne, wydaje się właściwe by jednostka nadrzędna 
wiedziała, że taki fakt w ogóle miał miejsce i odnotowała to w swoim rejestrze.  
 
Biorąc powyższe widać, iż kadra ZHP powinna wiedzieć jak ma się zachować w sytuacjach 
nadzwyczajnych – kiedy do zdarzenia dojdzie w czasie pobytu na konkretnym wyjeździe, placówce 
itp. Można wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy w czasie trwania wypoczynku dochodzi do zdarzenia 
(np. kradzież) i wzywana jest policja, która wykonując swoje czynności potrzebuje danych osobowych 
członków obozu. Ważne przy tym jest to, że policja powinna wskazać o których członków jej chodzi 
a nie żądać całej listy bez stosownego uzasadnienia. W takich przypadkach wymaganie konkretnych 
czynności związanych z wystosowaniem żądania otrzymania danych skierowanego do odpowiednich 
chorągwi może znacząco przeciągnąć procedury a nawet czasowo sparaliżować prowadzone 
postępowanie. Właściwsze wydaje się by instruktor posiadał stosowną wiedzę jak ma się w tym 
przypadku zachować i by potrafił ocenić czy żądanie: jest celowe, adekwatne do potrzeb, dotyczy 
adekwatnych danych do potrzeb i przekazał stosowne dane jednocześnie informując przełożonych 
o takiej konieczności np. telefonicznie. 
 
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH 
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 
 
Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest jednym z obowiązków administratora 
danych, służących właściwemu zabezpieczeniu danych.  ABI nadzoruje przestrzeganie zasad 
ochrony danych, określonych przez Administratora Danych, stosując odpowiednie do zagrożeń 
i kategorii danych środki techniczne i organizacyjne, które mają zabezpieczyć dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Administrator Danych sam może pełnić funkcję ABI. 

Przepisy wewnętrzne ZHP obligują Naczelnika ZHP do powołania jednej osoby na funkcję 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji przy Głównej Kwaterze, którego zakres działań obejmuje 
cały związek. ABI musi być powołany również w każdej chorągwi. Przepisy dopuszczają możliwość, że 
Naczelnik lub komendant chorągwi nie powoła ABI i będzie tą funkcję zgodnie z mocą ustawy pełnił 
osobiście. Szczegółowy zakres obowiązków ABI został określony w uchwalonej przez Główną Kwaterę 
instrukcji w sprawie prowadzenia i przyznawania dostępu do systemu informatycznego 
Ewidencja ZHP oraz trybu powoływania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
 

ZHP jest dużą organizacją w dodatku posiadającą podwójną osobowość prawną. W zależności 
od rodzaju danych osobowych jak i sposobu ich przetwarzania, w określonych przypadkach również 
komendanta chorągwi można uznać za Administratora Danych. W takim przypadku na nim także 
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będzie ciążył obowiązek powołania ABI lub konieczność pełnienia tej funkcji osobiście. 
Takie rozwiązanie ma dodatkowy atut – zwiększa się liczba osób, które mają obowiązek nadzorować 
przestrzeganie ustawy i realizowanie procedur z niej wynikających. Trudno bowiem przypuszczać 
iż powołanie jednego ABI na szczeblu centralnym załatwi wszystkie potrzeby. Powołanie kolejnych 
kilkunastu w jednostkach wojewódzkich również w pełni nie gwarantuje bezpieczeństwa. 
Tak naprawdę ABI powinien być powołany w każdej jednostce terenowej.  Z uwagi na to, że hufce nie 
mają osobowości prawnej funkcja ABI nie jest tam wymagana, co nie znaczny, że Komenda hufca nie 
powinna się sprawą zająć. Podobnie jak jeden ABI na szczeblu centralnym nie będzie w stanie 
skutecznie nadzorować przestrzegania ustawy we wszystkich jednostkach, tak ABI chorągwiany 
sprawnie i skutecznie nie wesprze wszystkich podległych mu hufców. Do obowiązków hufcowego ABI 
powinno należeć raczej wyznaczanie właściwych kierunków działań, procedur niż właściwa ochrona 
danych osobowych. 

Prawo do przetwarzania danych osobowych. 

Każde przetwarzanie zwykłych danych osobowych, czyli dokonywanie na nich jakichkolwiek 
operacji, np. ich przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie, zmienianie, należy uzasadnić 
spełnieniem jednego z warunków określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych opisanych poniżej.  Wymienione warunki są rozłączne. Oznacza to, że aby przetwarzanie 
danych można było uznać za działanie legalne, wystarczy spełnić jeden z nich, a nie wszystkie łącznie. 
Jeśli zbieranie i posługiwanie się danymi służy realizacji uprawnienia lub wypełnianiu obowiązku 
określonego w przepisach prawa, to nie musimy dodatkowo prosić o zgodę na wykorzystywanie 
danych, ani uzasadniać, że przetwarzanie danych służy dobru publicznemu lub jest niezbędne 
do wypełniania celów administratora danych.  
Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, jeśli (art. 23 ust. 1):  

1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 
danych. 

Jeśli zgoda jest wymagana, to należy pamiętać w szczególności o jej definicji – określonej w art. 7 
pkt 5 ustawy – i jasnym formułowaniu treści ewentualnych klauzul zgody na przetwarzanie danych, 
a także na wyodrębnianie tych klauzul z treści innych oświadczeń woli składanych przez osobę, której 
dane dotyczą. Klauzula ta nie może być częścią innego oświadczenia - musi być oddzielną deklaracją. 
Ponadto z przepisu tego nie wynika, aby zgoda na wykorzystywanie danych osobowych musiała mieć 
formę pisemną. Zaleca się ją jednak ze względów dowodowych oraz ze względu na wymagania 
przepisów szczególnych, np. Kodeksu postępowania administracyjnego. Pisemna zgoda jest 
natomiast wymagana w przypadku danych szczególnie chronionych.  
 
Oto przykład zgody wymaganej, kiedy zbierane dane osobowe miałyby  być wykorzystywane w celach 
marketingowych i udostępniane innym podmiotom w tym właśnie zakresie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko 
i adres zamieszkania, przez Związek Harcerstwa Polskiego 
z siedzibą w Warszawie (00-491), ul. Konopnickiej 6, w celu 
przesyłania ofert marketingowych, jak również 
na przekazywanie ich innym podmiotom. 
 
Warszawa, dnia 5 lipca 2007 r.      Anna Kowalska  
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2. Jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa.  
 
Warunek ten najczęściej uzasadnia wykorzystywanie danych przez podmioty publiczne. Działają one 
w ramach określonych przepisami prawa i podejmują czynności w celu wykonania nałożonych na nie 
zadań i realizacji kompetencji. Przetwarzanie przez nie danych osobowych będzie zawsze 
uzasadnione, jeśli będzie służyło wykonaniu prawnie określonych uprawnień i obowiązków.  
Te szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisy dają odpowiedź na pytania, 
w jaki sposób, w jakich okolicznościach i przy zachowaniu jakich procedur podmioty publiczne mogą 
z danych osobowych korzystać. Np. zasady prowadzenia ewidencji ludności, udostępniania z niej 
danych oraz właściwe w tym zakresie organy określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993).  
 
3.  Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy 
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą.  
 
Nawet jeśli administrator danych nie otrzymał zgody na przetwarzanie danych o kliencie, a łączą ich 
lub będą łączyć stosunki umowne, jest to wystarczająca przesłanka do wykorzystania jego danych 
osobowych w zakresie nie-zbędnym do wykonania tej umowy. 
 
4.  Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.  
Przepis ten stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez podmioty działające 
w interesie publicznym, jeśli zaprzestanie przetwarzania tych danych uniemożliwiałoby lub znacznie 
utrudniało wykonanie zadań nałożonych przez prawo. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, 
że „zadania realizowane dla dobra publicznego” - to w szczególności „zadania o charakterze 
użyteczności publicznej”. Wśród zdań tych można wskazać zadania wymienione w ustawie 
o samorządzie gminnym, wśród których znajdują się takie, które obejmują sprawy kultury 
fizycznej i turystyki , czy edukacji publicznej, a których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.  
Jednakże trzeba pamiętać również o spełnieniu drugiej z przesłanek wskazanych w tym przepisie, 
a mianowicie o tym, że brak przetwarzania tych danych uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał 
wykonanie zadań nałożonych przez prawo . Jednym słowem, obowiązek wykonywania tych zadań 
powinien być nałożony na dany podmiot przepisami prawa (np. ustawą) a bez przetwarzania tych 
danych obowiązek ten nie mógłby być zrealizowany. Zatem, zawsze należy wiedzieć: jakie zadanie 
publiczne ma być realizowane, czy zadanie jest nałożone na dany podmiot np. przez ustawę oraz czy 
realizacja tego zadania nie może się odbyć bez konieczności przetwarzania danych osobowych.   
W ZHP takie sytuacje raczej nie mają miejsca. 
 
5. Jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą. Przy czym, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych 
osobowych, tym prawnie usprawiedliwionym celem jest w szczególności marketing własnych 
produktów lub usług administratora danych bądź dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.  
 
Punkt ten pozwala ZHP gromadzić dane o swoich członkach bez konieczności posiadania ich zgody 
na to. Trudno bowiem obie wyobrazić sytuację w której brak zgody rodzica doprowadza 
do paradoksu polegającego na tym, ze kadra ZHP nie ma prawa wiedzieć kto jest jego członkiem. Inną 
zupełnie sprawą jest to, iż pozyskane dane w ten sposób nie mogą być przekazywane inny 
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podmiotom w celach marketingowych. Tak zebrane dane można wykorzystywać jedynie w celach 
statutowych i marketingu własnych produktów jakim bez wątpienia będzie np. informowanie 
o imprezach organizowanych przez ZHP. 
 
 
Przetwarzanie danych szczególnie chronionych  
 
Wykorzystywanie danych podlegających szczególnej ochronie, co do zasady, jest zabronione 
z mocy art. 27 ust. 1 ustawy. Z danych tych może jednak korzystać ten administrator, który wykaże, 
że znajduje się w jednej z wyjątkowych sytuacji, opisanych w art. 27 ust. 2 ustawy  tj.:  
 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie 
dotyczących jej danych,  

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody 
osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, 

3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub 
prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub 
kuratora, 

4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów, stowarzyszeń, fundacji lub 
innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, 
religijnych, filozoficznych lub  wiązkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych 
dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji i zapewnione są pełne 
gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 

5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem 
6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących 

się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest 
określony w ustawie, 

7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 
medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub 
świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są 
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych, 

8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez 
osobę, której dane dotyczą,  

9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy 
wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 
publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający 
identyfikację osób, których dane zostały przetworzone, 

10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

 
Z punktu widzenia hufca najważniejsze informacje zawiera Punt 4, który sankcjonuje przetwarzanie 
danych zdrowotnych osób zrzeszonych w drużynach Nieprzetartego Szlaku. Należy przy tym 
pamietać, iż samo znalezienie się w wyjątkowej sytuacji, wymienionej w ustawie, nie zwalnia 
ze szczególnych obowiązków. Administrator danych osobowych, który przetwarza ten typ danych, 
w dalszym ciągu zmuszony jest do wyjątkowej ostrożności. Pamiętajmy, że komendant hufca jest 
umocowanym przedstawicielem Administratora Danych. 
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Obowiązek Informacyjny, o którym mowa w art. 24 oraz art. 25 ustawy o ODO.  
 
Należy rozróżnić dwie sytuacje, w których administrator musi spełnić obowiązek informacyjny: 

 W momencie gromadzenia danych  
 Na każdym dalszym etapie ich przetwarzania 

 
Obowiązek informacyjny na etapie pozyskania danych kształtuje się w zależności od źródła, z którego 
dane pochodzą. Dane mogą być bowiem pozyskane od osoby, której dotyczą, jak też od osoby 
trzeciej. 
 
Jeśli dane zbierane są od osoby, której dotyczą, administrator danych musi spełnić obowiązek 
informacyjny określony w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a więc poinformować 
tę osobę o:  

a. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie administratora danych,  
b. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji 

lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych  
c. prawie do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,  
d. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego 

podstawie prawnej.  
 
 
 
Obowiązek poinformowania wynikający z art. 24 ust. 1 powinien być wykonany w momencie 
zbierania danych. Jest on jednak wyłączony (art. 24 ust. 2), gdy:  

a. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu 
ich zbierania 

b. osoba, której dane dotyczą, posiada już informacje, których udzielenia wymaga art. 24 
ust. 1 ustawy.  

 
ZHP nie może powoływać się na przepisy jakiejkolwiek ustawy, która zezwalałaby mu nie ujawniać 
celu zbierania danych osobowych, gdyż żadna ustawa nie wydaje takiej zgody dla naszego 
stowarzyszenia. Trudno też przypuszczać iż wszyscy członkowie stowarzyszenia dokładnie znają 
wymagane informacje. Rodzic, który dysponuje prawami do ochrony danych osobowych swojego 
dziecka nie koniecznie musi bowiem znać strukturę ZHP, mieć pojęcie o podwójnej osobowości 
prawnej, nazwach jednostek terenowych i ich podległości. Trudno też przypuszczać iż wszyscy 
dokładnie znają adres Głównej Kwatery, skoro nie zna jej znaczna część instruktorów. Wynika z tego 
jednoznacznie, iż wypełnienie obowiązku informacyjnego złożonego na barki administratora danych 
osobowych powinna być spełniona adekwatnie na każdym ze szczebli. Najlepiej w czasie zbierania 
owych danych czyli w momencie kiedy przyjmujemy nowego członka w nasze szeregi.  
 
Określając obowiązek informacyjny należy wziąć pod uwagę przesłankę zezwalającą na przetwarzanie 
danych osobowych. Jeżeli chcemy powołać się na prawnie usprawiedliwiony cel, czyli art 23 ust 1 
punkt 5 możemy wpisać za cel jedynie cele statutowe.  Przetwarzanie zbieranych danych w celach 
marketingowych innych niż własne produktów, wymagałoby bowiem zgody na ich przetwarzanie. 
Należy również poinformować o prawach przysługujących z mocy ustawy, czy możliwości wglądu 
do danych i ich poprawiania, w przypadku stwierdzenie niezgodności ze stanem faktycznym. 
Kolejnym punktem, który należy umieścić w takim oświadczeniu informacyjnym jest notka, czy 
podanie tych danych jest dobrowolne czy wynika z przepisu prawa. Za przepis prawa należy tu uznać 
akt prawny w randze ustawy. Żadna ustawa nie wskazuje nam jako organizacji, jakie dane musimy 
bezwzględnie posiadać i jakich danych mamy prawo żądać, by wywiązać się z nałożonych na nas 
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obowiązków. Ustawa o stowarzyszeniach nie precyzuje tego w żaden sposób, zakładając jedynie 
prawo obywateli do stowarzyszeń. W art. 2 punkt 1 autorzy ustawy dali prawo do określenia celów, 
programów działania i struktur organizacyjnych oraz prawo do uchwalania aktów wewnętrznych 
dotyczących jego działalności. Z pewnością takim aktem wewnętrznym ZHP jest instrukcja 
o przydziale służbowym, określająca jakie dane, w jakich rejestrach i przez kogo są przetwarzane. 
Uzupełnieniem jej jest instrukcja w sprawie prowadzenia i przyznawania dostępu do systemu 
informatycznego Ewidencja ZHP oraz trybu powoływania Administratorów Bezpieczeństwa 
Informacji.  
 
Wobec powyższego, bezsprzecznym staje się fakt, że pomimo dobrowolności przynależności do ZHP, 
członkowie ZHP są zobligowani dokumentami wewnętrznymi do podania danych osobowych 
wymienionych w instrukcjach. Fakt dobrowolności podania danych, wyrażony jest w dobrowolności 
przynależności do stowarzyszenia posiadającego takie, a nie inne instrukcje organizacyjne. Powyższe 
nie zwalnia oczywiście administratora danych osobowych z obowiązku należytej staranności 
w przetwarzaniu i zabezpieczaniu zbieranych danych. Dla podsumowania, można zaproponować 
krótką formułę, która realizowałby obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych 
i mogłaby zostać umieszczona na karcie wyrażającej zgodę na przynależność do ZHP.  
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
ze zm.) informuję, iż:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZHP 
z siedzibą w Warszawie (00-491), ul Konopnickiej 6, zwany 
dalej Stowarzyszeniem,  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach 
statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom,  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania,  

4. Podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest 
dobrowolne jednakże konieczne w przypadku wyrażenia 
zgody na członkowstwo w ZHP.  

 
Przyjmuje się jednak, iż przepisu tego nie stosuje się, gdy sam zainteresowany - z własnej inicjatywy - 
dostarcza administratorowi swe dane osobowe. W przypadku ZHP nie ma to jednak miejsca, gdyż 
odpowiednie instrukcje nakładają na członka stowarzyszenia tak obowiązek podania swoich danych 
osobowych. 
 
3. Dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą 
 
W ramach realizacji tego obowiązku administrator przetwarzający dane jest zobowiązany zadbać, 
aby dane osobowe:  
 

a. Wykorzystywane były zgodnie z prawem;  
Nie można przetwarzać danych jeżeli przepisy prawa stanowią inaczej. ZHP nie może 
zbierać np. danych o przynależności do związków zawodowych, gdyż nie łączy 
się to z celami statutowymi stowarzyszenia i nie można powołać się na prawny 
interes administratora danych osobowych. Do przetwarzania w/w danych wrażliwych 
w tym przypadku, wymagana byłaby zgoda osób, których dane dotyczą. 
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b. Były zbierane dla jasno określonych, zgodnych z prawem celów i nie były wykorzystywane 

do innych celów niż te, dla których zostały zebrane (zasada celowości).  
Nie można zbierać danych do celów statutowych a następnie udostępniać je innym 
firmom w calach marketingowych. Dane mogą być wykorzystywane jedynie w celu 
w jakim zostały zebrane. 
 

c. Były adekwatne do celu ich wykorzystania – zakres danych nie może wykraczać poza 
niezbędny do zrealizowania celu, jakiemu przetwarzanie danych ma służyć (zasada 
adekwatności);  

Nie wolno zbierać danych, które nie są niezbędne i są gromadzone tylko dlatego, 
że kiedyś mogą się przydać. Każda dana powinna mieć konkretne uzasadnienie jej 
posiadania i przetwarzania. Np. Numer PESEL w ZHP jest wykorzystywany 
do konkretnych celów. Po pierwsze pozwala zachować ciągłość historii członka w ZHP 
niezależnie od jego przynależności do różnych jednostek lub zmiany nazwiska. Numer 
PESEL jest również potrzebny w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej 
w palcówkach służby zdrowia. Pozwala dodatkowo na unikalność klucza głównego 
oraz na weryfikację poprawności jego podania, określa płeć i datę urodzenia członka 
ZHP - informacje niezbędne chociażby do celów statystycznych. 

 

d. Nie były wykorzystywane dłużej, niż wymaga tego realizacja celu, dla którego zostały 
zgromadzone. Po osiągnięciu danego celu, należy dane usunąć.  

Przechowywanie danych osobowych w nieskończoność nie idzie w parze z intencją 
ustawodawcy. Skoro stworzyliśmy listę uczestników na biwak, biwak się odbył, został 
rozliczony, to po obowiązkowym okresie przechowywania wynikającym 
z odpowiednich przepisów,  listę taką należy zniszczyć, w sposób nie pozwalający 
na jej odtworzenie i przeczytanie danych osobowych. Analogicznie należy postąpić 
z plikami elektronicznymi.  Chwilą kiedy przetwarzanie ich staje się zbędne, należy 
je usunąć i uniemożliwić ich dalsze przetwarzanie. 

 
 
 
4. Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych 
osobowych 
 
 
Administrator jest zobowiązany do:  
 
a. Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną 
 
Punkt nakładający obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych nie jest 
sprecyzowany dokładnie i nie da się jednoznacznie określić, jakie środki mają zostać zastosowane 
by spełnić wymogi ustawy. Ustawodawca przerzucił ciężar określenia zagrożeń i dobór środków 
na administratora danych osobowych. W wytycznych GIODO można przeczytać, iż dobór tych 
środków powinien być poprzedzony dokładną analizą zagrożeń, które mogą spowodować utratę 
danych osobowych. Za zagrożenia należy tu uznać nie tylko możliwość utraty danych w wyniku 
dostania się ich w niepowołane ręce, ale również utratę danych w wyniku awarii zasilania, 
błędów ludzkich, zalania pomieszczenia – również wyniku awarii np. kaloryferów, dachu, okna, 
czy nawet w wyniku podlewania kwiatka stojącego - wbrew zdrowemu rozsądkowi - tuż nad 



17 

 

monitorem lub komputerem. Zagrożeniem dla danych jest przetwarzanie ich w komputerach 
przenośnych, narażonych dużo bardziej na kradzież lub zagubienie. Należy wziąć pod uwagę 
usytuowanie biur, szczególnie tych na parterze i na ostatnim piętrze. Zagrożenie kradzieżą 
jest tam znacznie większe niż w środkowej części budynku. Zagrożeniem jest również utrata 
danych spowodowana brakiem wykonywania kopii zapasowych. 
Komendant hufca musi na to wszystko zwrócić uwagę.  
 

b. Zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnym z ustawą oraz niepożądaną zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Warto sprawdzić kilka ważnych rzeczy. Kto ma dostęp do hufca? W jakich godzinach? Jeżeli 
hufiec posiada większą ilość pomieszczeń, warto jedno z nich zamknąć tylko dla wybranej grupy 
osób i tam trzymać dane osobowe, komputer, na którym zainstalowany jest certyfikat, 
pozwalający  logować się tylko osobom z wyższymi uprawnieniami do systemu Ewidencja. 
Dokumenty zawierające dane osobowe zamknąć w szafkach na klucz, nie zostawiać dokumentów 
z danymi osobowymi an biurku. Zbędne dokumenty niszczyć należycie. Nie kłaść dokumentów 
w pobliżu kawy czy innych napojów, by nie narażać na zalanie, a tym samym zniszczenie. 
Podobnie należy chronić komputer, w którym przechowujemy dane, szczególnie, że prostokątna 
obudowa sprzyja chęci używania jej jako podstawki.  Aby komputer był bezpieczny należy 
wyposażać go w zasilacz UPS, program antywirusowy, Firewalla. Należy instalować zawsze 
legalne oprogramowanie wspierane przez producenta i instalować zalecane przez producenta 
poprawki do oprogramowania pozwalające podniesienie bezpieczeństwa systemu 
informatycznego. Większość zabezpieczeń w hufcu nie będzie wymagać znaczących nakładów 
finansowych. Wystarczy zapoznać się z procedurami oraz spojrzeć na temat z nowej 
perspektywy.  
 
W związku z powyższym komendant hufca często boryka się z dylematem: z jednej strony chce 
przecież by hufiec tętnił życiem harcerskim, by młodzi ludzie przychodzili do hufca i utożsamiali 
się z nim, a drugiej strony musi stosować się do przepisów instytucji przetwarzającej dane 
osobowe. Nie można jednak dać się zwieść dwugłowej hydrze i twierdzić, że gdyby nie ewidencja 
problem by nie istniał, bo wystarczyłoby przetwarzać wszystko w formie papierowej. 
Na względzie trzeba mieć trzy rzeczy. Po pierwsze ustawa dotyczy również rejestrów 
papierowych i to czy przetwarzamy dane w systemie informatycznym jest z jej punktu wiedzenia 
drugorzędne. Po drugie, w dobie telefonów komórkowych, możemy w dalszym ciągu używać 
znaków dymnych, ale jest to dużo mniej efektywne. Po trzecie świat idzie do przodu i za chwilę 
w tak przestarzałej  i zacofanej technologicznie organizacji nikt z młodych ludzi nie będzie chciał 
działać. Ważne jest, by w pracy z danymi osobowych i przy stosowaniu zabezpieczeń zachować 
zdrowy rozsądek i umiar. Jeżeli ktoś chce napić się mleka nie kupuje krowy, tylko idzie do sklepu 
i kupuje jeden karton. Jeżeli hufiec liczy sto kilkadziesiąt osób nie należy budować bunkra 
i montować systemów za kilka milionów złotych, wystarczy przestrzegać odpowiednich procedur, 
zamykać drzwi wejściowe na dwa atestowane zamki, nie zostawiać otwartych okien, zwracać 
uwagę, kto ma dostęp do pomieszczeń, przechowywać dokumentację w szafach zamykanych na 
klucz.  Jeżeli koszt 1 000 zł na zamek szyfrowy z kontrolą dostępu z perspektywy hufca wydaje się 
dużą kwotą, wystarczy po prostu zaopatrzyć się w referentkę.  Warto pamiętać, iż czasami już 
mały nakład finansowy znacząco podnosi bezpieczeństwo.  
 

c. Prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz podjęte środki 
organizacyjne i techniczne – na dokumentację składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym. 



18 

 

 
Ustawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek opracowania odpowiednich 
instrukcji. Ze względu na osobowość prawną, jaką posiada każda z chorągwi, jak i ilość jednostek 
terenowych napisanie jednej polityki bezpieczeństwa i jednej instrukcji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych nie jest możliwe. Z drugiej strony obarczanie każdego hufca tym 
obowiązkiem, zwłaszcza niebyt licznego, również wydaje się mało racjonalne. Zachowując zdrowy 
rozsądek należy przyjąć, ze instrukcje wymieniane w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym 
do niej, powinny wykonywać jednostki posiadające osobowość prawną. W przypadku ZHP taki 
obowiązek ma Główna Kwatera, której instrukcja dotyczyć będzie również jednostek jej 
podległych (np. Muzeum Harcerstwa czy ośrodek Perkoz) oraz każda z chorągwi, której 
jurysdykcja obejmie hufce i struktury jej podległe. Nie oznacza to oczywiście, że hufiec nie musi 
mieć swojego udziału w opracowaniu takich dokumentów. Dokumenty bowiem powinny 
uwzględniać specyfikę każdego hufca i każdej jednostki podległej KCH. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o niezbędne załączniki, jak na przykład określenie obszaru przetwarzania danych osobowych, czy 
wymienienie systemów informatycznych, w których są one przetwarzane.  
Warto odróżnić fakt bycia administratorem danych od reprezentowania administratora na danym 
terenie. Nie ulega wątpliwości, że komendant hufca, jako osoba umocowana przez właściwego 
komendanta chorągwi, ma obowiązek reprezentowania władz chorągwi na danym terenie 
zarówno w sprawach zewnętrznych jak i wewnętrznych, a zatem i w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych. W związku z tym ponosi on odpowiedzialność zarówno za działania 
podejmowane w tym zakresie, jak i ich zaniechanie. 
 

d. Wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 
Instrukcja wewnętrzna ZHP nakazuje powołanie ABI ZHP na poziomie GK i na poziomie KCH, 
chyba, że właściwy komendant pełni tę funkcję osobiście.  
 

e. Nadania upoważnień osobom mającym dostęp do danych osobowych.  
Obowiązek upoważnienia osób wynika z art. 37 ustawy. W ewidencji osób upoważnionych 
muszą się znaleźć następujące informacje:  

 imię i nazwisko osoby upoważniającej do przetwarzania danych osobowych 
 datę nadania i ustania upoważnienia  
 zakres upoważnienia do przetwarzania danych,  
 identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym  

 
Skoro w ZHP wszyscy instruktorzy mają dostęp do danych osobowych, wszyscy powinni zapoznać 
się przepisami o ich ochronie. Oczywiście każdy w odpowiednim zakresie. Inne szkolenie 
powinien przejść komendant hufca, inne drużynowy. Ważne, by dane osobowe były 
przetwarzane przez osoby świadome konsekwencji, zagrożeń oraz przeszkolone z zakresu 
procedur obowiązujących przy ich przetwarzaniu. Szkolenie takie powinno kończyć się 
podpisaniem odpowiedniego dokumentu, który zaświadcza, o udziale w szkoleniu, zrozumieniu 
przekazywanych treści i zobowiązaniu do ich stosowania. 
 
Samo przeszkolenie powinno mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji prowadzonej przez 
ABI w danej jednostce. Trudno jednak oczekiwać, ze jedna osoba w Choragwi będzie prowadziła 
całą dokumentację dla wszystkich instruktorów mających swoją przynależność do chorągwi 
i podległych jej hufców. Utworzenie osobnego etatu, takim przypadku, byłoby koniecznością, 
a z pewnością nie będzie możliwe. Wydaje się właściwsze, by osoby były upoważnione 
do przetwarzania danych osobowych przez właściwego komendanta chorągwi. Wymaga 
to jednak wydania odpowiedniego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla 
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komendanta hufca z prawem dalszego upoważniania lub modyfikacji przekazywanego obecnie 
pełnomocnictwa do zarządu zwykłego, które komendant hufca otrzymuje z komendy chorągwi.  
Wydawanie upoważnień wymaga sporządzania rejestru osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych. Do takiego rejestru zobowiązany jest każdy, kto wystawia upoważnienia, 
również komendant, który powinien w sposób pisemny upoważnić instruktorów pełniących 
funkcje na jego terenie. Jeżeli upoważnienie dotyczyć ma przetwarzania danych osobowych 
w systemach informatycznych, konieczne jest także podanie identyfikatora. W celu zachowania 
zgodności identyfikatorów we wszystkich jednostkach dla celów dostępowych do systemu 
Ewidencja, za numer identyfikacyjny przyjęto numer osobowy pesel. Dzięki temu jedna osoba, 
niezależnie od sytuacji (zmiana przydziału służbowego, pełnienie funkcji na różnych poziomach) 
będzie miała zawsze unikatowy identyfikator. Pozwoli to zawsze rozpoznać czynności 
wykonywane na różnych poziomach i dla różnych jednostek dla tej samej osoby lub przez tę samą 
osobę.  
 
Ważne jest by pamiętać o tym, że osoby, które przestają pełnić funkcje, powinny mieć odebrane 
upoważnienie do przetwarzania danych, a co za tym idzie, powinno być to odnotowane 
w stosownych dokumentach. 

 
f. Zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru 

wprowadzone oraz komu są przekazywane. Sposób sprawowania takiej kontroli określa 
administrator danych, uwzględniając przede wszystkim podjęte środki organizacyjne i techniczne.  
 
W systemie dedykowanym do przetwarzania danych osobowych, taka funkcjonalność 
jest zaimplementowana. Warto jednak sprawdzić, czy program który używamy do prac finansowo 
księgowych ma stosowne pola w bazie danych, gwarantujące stosowanie ustawy. Należy 
pamiętać, że jeżeli w hufcu stosowany jest  inny program np. do prac finansowo-księgowych niż 
w chorągwi,  to w polityce bezpieczeństwa, opracowanej przez ABI chorągwi, powinien znaleźć 
się opis struktury zbiorów i sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi.  
W systemie Ewidencja warunek ten jest zrealizowany w sposób bardzo precyzyjny – można 
bowiem dokładnie określić, kto – jaki identyfikator – jest odpowiedzialny za dokonanie 
konkretnej zmiany – chociażby zmiana dotyczyła tylko jednej litery w nazwisku. 
 
Rozpatrując ten obowiązek warto spojrzeć z innej perspektywy na programy pisane przez 
instruktorów hufca, które w zamyśle mają ułatwiać pracę w hufcu. Czy te systemy, w których 
przecież nie rzadko przetwarza się dane osobowe, mają stosowne zabezpieczenia, czy pozwalają 
określić kto i jakich dokonywał tam zmian? Czasami młodzi ludzie nie do końca zdają sobie 
sprawę z konieczności implementacji tych przepisów do aplikacji przez nich pisanych. Przy 
tworzeniu aplikacji trzeba również pamiętać o przekazaniu struktury bazy danych do Komendy 
Chorągwi, by mogła odpowiednio zmodyfikować politykę bezpieczeństwa w zakresie kolejnego 
systemu. 
 
Trzeba pamiętać, że obowiązek rejestracji komu i gdzie przekazywane są dane osobowe istnieje 
nawet jeżeli dane nie są przetwarzane w systemach informatycznych, a jedynie w formie 
papierowych rejestrów. Podobnie z koniecznością rejestracji kto dane do zbioru wprowadził 
lub kto zbiór sporządził. Na formularzu przekazania danych osobowych powinien więc, pojawić 
się podpis osoby, która dane odebrała, np. w przypadku zgody na przynależność do ZHP powinien 
pojawić się podpis nie tylko rodzica, ale również dane drużynowego, który te dane przyjął. 
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5. Zgłoszenie zbioru do rejestracji 
 
Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, 
z wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie takich jak: objętych tajemnicą państwową, 
przetwarzanych przez Urzędy na podstawie oddzielnych przepisów np. KRS, dotyczących osób 
należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, 
przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, dotyczących osób 
korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika 
patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, tworzonych na potrzeby wyborów, 
dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym 
do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, przetwarzanych 
wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 
powszechnie dostępnych, przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy, wymaganych do 
uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, przetwarzanych w zakresie 
drobnych bieżących spraw życia codziennego. 

Co do zasady każdy zbiór należy zgłosić chyba, że należy on do wymienionych wyjątków. Z punktu 
widzenia ZHP warto podkreślić, iż stowarzyszenia mogą korzystać z kilku przesłanek zwalniających ich 
z obowiązku dokonania rejestracji zbiorów u Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Główną 
z nich jest fakt przetwarzania danych osób zrzeszonych w ZHP. Zatem jeśli rejestry zawierają dane 
dotyczące członków ZHP, jesteśmy zwolnieni z konieczności ich zgłaszania. Problem z interpretacją 
przepisów zaczyna się z chwilą, kiedy na biwak czy obóz zabieramy osobę, która nie jest członkiem 
organizacji (nie wypełniła deklaracji członkowskiej – rodzic nie wyraził zgody na przynależność dziecka 
do ZHP) i przetwarzamy jego dane osobowe. Taki zbiór zawiera wówczas dane osobowe członków 
organizacji, ale również osoby nie zrzeszone w ZHP. W tym przypadku, nie można powołać się 
na przesłankę zwalniającą z obowiązku rejestracyjnego, traktującą o członkach stowarzyszenia. 
Analogicznie sprawa wygląda z Akcją Letnią czy Zimową organizowaną dla osób niezrzeszonych 
w ZHP. Należy bowiem pamiętać o rozłączności obowiązków. Czym innym jest spełnienie przesłanki 
do legalizacji przetwarzania danych osobowych (zarówno w przypadku członków ZHP jak i osób tylko 
z nami wyjeżdżających, ZHP ma prawo przetwarzać dane osobowe tych osób, w celu 
przeprowadzenia biwaku lub obozu) a czym innym wypełnianie obowiązku rejestracyjnego 
odpowiednich zbiorów.  

Kolejnym przykładem przetwarzania danych osobowych, który może pociągać za sobą obowiązek 
rejestracyjny, jest przetwarzanie danych osób przekazujących organizacji 1% swojego podatku. Co do 
zasady zbiór powinien być zgłaszany, lecz w zależności od celu przetwarzania danych można odstąpić 
od jego rejestracji. Warunkiem do tego niezbędnym jest przetwarzanie danych w celu prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej. Innymi słowy, o ile ZHP będzie wykorzystywać dane jedynie do 
księgowania kwot, będzie zwolnione z rejestracji. Wystarczy jednak, byśmy dane przekazane przez 
urząd skarbowy wykorzystali do przesłania ofiarodawcom podziękowań lub próśb o przekazanie 
podatku w kolejnym roku, by taki zbiór musiał być bezwzględnie zgłoszony do GIODO. 

Warto przy omawianiu problemu zgłaszania do GIODO poruszyć jeszcze dwie sprawy. W każdej 
jednostce terenowej nie da się praktycznie funkcjonować bez przetwarzania danych osobowych osób 
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pełniących funkcje burmistrza, wójta, prezydenta miasta – posła czy kierownika poszczególnych 
działów tych jednostek. Analogicznie istnieje konieczność przetwarzania danych osobowych 
prezesów firm, z którymi ZHP współpracuje lub które sponsorują imprezy harcerskie. Większość tych 
osób nie jest członkami ZHP i nie można powołać się na tę okoliczność. Ustawa jednak dopuszcza 
przetwarzanie danych osobowych i zwalnia z konieczności zgłaszania takich zbiorów do GIODO na 
podstawie powszechnej dostępności zawartych w nim danych (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy) lub ich 
przetwarzania w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (art. 43 ust. 1 pkt 11), gdyż ich 
przetwarzanie dotyczy jedynie kontaktu z tymi instytucjami. Należy przy tym pamiętać, by dane 
kontaktowe nie zostały uzupełnione o inne zbędne dla danego celu dane o cechach osobowych (np. 
komentarz – miła pani, uprzejmy, ale nie życzliwy harcerstwu pan), gdyż taki zbiór będzie miał inny 
cel przetwarzania danych i będzie podlegał rygorowi zgłoszenia go do GIODO. Drugą sprawą będą 
dane osób, z którymi zawierane będę umowy, w tym umowy cywilno prawne. Zgłaszanie takich 
rejestrów nie jest konieczne.  

Samo zgłoszenie nie jest jednoznaczne z rejestracją zbiorów, ale administrator danych może 
przetwarzać zbiory już od momentu ich zgłoszenia. Inaczej jest w przeciwieństwie zbiorów 
przetwarzających dane wrażliwe. Przetwarzanie takich danych jest możliwe dopiero po zatwierdzeniu 
(rejestracji) zbioru przez GIODO. 

 

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
 
1. Prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych przysługujące osobie, której dane dotyczą 
(art. 32 ustawy); obowiązek udzielenia informacji spoczywający na administratorze (art. 33 ustawy) 
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze, ma prawo, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, 
zwrócić się do administratora danych o wyczerpującą informację na temat dotyczących jej danych.  
Odmowa może nastąpić jedynie wtedy, gdy powodowałoby to:  ujawnienie wiadomości stanowiących 
tajemnicę państwową, zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, zagrożenie życia 
i zdrowia ludzi, zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagrożenie podstawowego 
interesu gospodarczego lub finansowego państwa, istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób. 
Na pierwszy rzut oka trudno sobie wyobrazić, że  ZHP będzie w jednej szczególnej wymienionej 
powyżej sytuacji.  Należy więc przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że w każdej sytuacji 
z wyjątkiem faktycznie nadzwyczajnych, trzeba odpowiedzieć na prośbę o podanie informacji na 
temat jej danych. Obowiązkiem administratora jest udzielenie żądanych informacji w terminie 30 
dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Na wniosek osoby, której dane 
dotyczą, informacji udziela się jej na piśmie.  
 
 
2. Prawo do poprawiania danych, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, 
uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich 
usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono.  



22 

 

Administrator ma obowiązek uwzględnić każdy zasadny wniosek. Jeżeli strona wykaże, ze dane 
przetwarzane przez ZHP są niekompletne lub błędne, to na administratorze ciąży obowiązek 
poprawienia lub uzupełnienia danych. W przypadku gdyby ZHP odmówiło komuś realizacji tego 
wniosku, stronie przysługuje wystąpienie do GIODO o nakazanie dopełnienia tego obowiązku. 

 

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy) 

W przypadku wykorzystywania danych w oparciu o przesłanki wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 
ustawy należy pamiętać o konieczności uwzględnienia sprzeciwu złożonego przez osobę, której 
dane są przetwarzane.  

Sprzeciw można wnieść, jeśli administrator twierdzi, że wykorzystuje dane osobowe w oparciu 
o przesłankę dopuszczalności przetwarzania danych wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla 
dobra publicznego) i przesłankę wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy (przetwarzanie jest 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora albo odbiorcy danych 
i nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczy), tymczasem zaś zamierza je przetwarzać w celach 
marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. Oznacza to, że nie jest skuteczne 
wniesienie sprzeciwu w przypadku, kiedy komendant przetwarza dane członka ZHP w celach 
statutowych. Nie można bowiem wyrazić zgody na przynależność dziecka do ZHP i jednocześnie 
sprzeciwiać się przetwarzaniu jego danych, o ile służy to realizacji celów statutowych. Gdyby jednak 
ZHP postanowiło przekazać swoją bazę sponsorowi, by ten mógł przygotować specjalną ofertę dla 
członków ZHP, każdy ma prawo sprzeciwić się takim działaniom. Uwzględnienie sprzeciwu dotyczyć 
będzie wówczas jedynie przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Przetwarzanie danych 
w celach statutowych, nadal będzie miało swoją podstawę prawną. 

Prawo sprzeciwu nie przysługuje osobie, której dane dotyczą, gdy podstawą przetwarzania danych 
jest zgoda tej osoby, realizacja obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisu prawa albo gdy 
przetwarzanie danych służy zawarciu lub wykonaniu umowy między administratorem a osobą, 
której dane dotyczą.  

Powyższe jasno dowodzi, że posiadanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jedną 
z najmocniejszych przesłanek. Z punktu widzenia ZHP jednak najtrudniejszą do uzyskania, z racji 
wielkości organizacji. Trudności wynikają również z konieczności gromadzenia dokumentów 
potwierdzających zgodne na przynależność, by w przypadkach spornych móc udowodnić  prawo 
do przetwarzania danych osobowych. Powoływanie się na inną przesłankę  - tej w której mowa o  
uzasadnionym celu przetwarzania danych -  jest dużo mniej kłopotliwe a jedyna różnica polega na 
obowiązku jasno określonym celu przetwarzania danych jakim jest cel statutowy. 

Wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, oznacza konieczność zaprzestania 
wykorzystywania jej danych osobowych.  

Oznacza to, że w przypadku kiedy dane zebrane w celach statutowych, hufiec zacząłby przetwarzać 
w celach marketingowych innych produktów niż własne – taki sprzeciw musiałby zostać 
uwzględniony, a przetwarzanie danych byłoby niedozwolone. Możliwe jest jednak pozostawienie 
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w zbiorze imienia i nazwiska osoby oraz numeru PESEL albo adresu – wyłącznie dla uniknięcia 
ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem. 

W przypadku wykorzystywania danych przez podmioty publiczne czyli odbywających się 
wg przepisów prawa, sprzeciwu wnieść nie można. 

4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację osoby (art. 32 
ust. 1 pkt 7 ustawy) 

Każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych 
osobowych, uzasadniając żądanie swoją szczególną sytuacją. Przepisy nie precyzują, o jakie 
szczególne okoliczności chodzi.  

Z takim żądaniem można wystąpić, tak jak ze sprzeciwem, jedynie wtedy, gdy podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, czyli wtedy, gdy wykorzystywanie danych 
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 
jak również wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Umotywowane żądanie powinno być skierowane 
do administratora danych na piśmie. W przypadku wniesienia takiego żądania, administrator danych 
zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje 
takie żądanie Generalnemu Inspektorowi, celem podjęcia decyzji w tym zakresie.  

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Ogólne zasady udostępniania danych w celu włączenia ich do zbioru 

Biorąc pod uwagę, że udostępnianie danych jest jedną z form ich przetwarzania, jest ono 
dopuszczalne wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy 
(artykuł określa warunki, które uzasadniają udostępnianie danych „zwykłych”) bądź w art. 27 ust. 2 
ustawy (artykuł wylicza sytuacje, które uzasadniają udostępnienie danych szczególnie chronionych). 
Z perspektywy lat nie spotkaliśmy się z koniecznością udostępnienia danych w celu włączenia ich  
do zbiorów i sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. ZHP jeżeli udostępnia dane to zazwyczaj 
w konkretnym celu, a nie w celu włączania ich do zbioru. 

2. Udostępnianie danych na wniosek osoby, w celu innym niż włączenie do zbioru (art. 29 ustawy) 

Dane należy udostępnić, jeśli występujący z wnioskiem o ich udostępnienie wskaże przepis prawa, 
który upoważnia go do posiadania danych, bądź też uwiarygodni potrzebę ich posiadania. W tym 
drugim przypadku żądane dane osobowe nie mogą należeć do kategorii danych szczególnie 
chronionych, a ich udostępnienie nie może naruszyć praw i wolności osób, których dotyczą. Ocena 
uzasadnienia wniosku należy do administratora danych osobowych. 

Najczęstszym przypadkiem, kiedy ZHP udostępnia dane swoich członków jest sytuacja, kiedy 
ubezpieczyciel warunkuje ubezpieczenie konkretnej imprezy dla konkretnych osób, lub w przypadku 
zaistnienia zdarzenia dochodzi do konieczności wypłaty odszkodowania. Wówczas ZHP ma obowiązek 
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udowodnić, że dana poszkodowana osoba jest faktycznie objęta polisą i udostępnić listę uczestników. 
Czynność taka jest jak najbardziej dozwolona. Pamiętać jednak należy, że na administratorze danych 
ciąży obowiązek odnotowywania komu i dla jakich celów dane udostępnia!!! 

Trochę innym przypadkiem będzie ubezpieczenie wszystkich członków hufca. Wówczas podawanie 
imiennego wykazu członków nie jest wskazane i raczej ubezpieczyciel nie będzie tego wymagał.  
Po pierwsze rotacja w związku jednak istnieje i lista taka nie będzie zawsze zgodna na każdy dzień 
w roku, po drugie ubezpieczyciela interesować będzie raczej liczba osób ubezpieczonych. Dane 
osobowe i konieczność udowodnienia, że osoba jest objęta ubezpieczeniem nastąpi jedynie 
w przypadku zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Jednak nawet wtedy właściwsze będzie 
przekazanie danych osobowych konkretnej osoby i poświadczenia, że jest ona członkiem ZHP. Taką 
właśnie możliwość będzie posiadał system Ewidencja ZHP.  

VI. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kompetencje Generalnego Inspektora:  

a. kontroluje, czy dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,  
b. rozpatruje skargi i wydaje decyzje w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,  
c. prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych,  
d. opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych 
e. inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,  
f. uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się ochroną 

danych osobowych.  
 

Z punktu administratora danych osobowych pierwsze trzy zadania wydają się najważniejsze.  
 
Uchwałodawca umocował Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako niezależnego 
strażnika przetwarzania danych osobowych (został on objęty immunitetem). Generalny Inspektor nie 
może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony 
wolności. Generalny Inspektor nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia  
go na tzw. „gorącym uczynku” lub jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania.  O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, 
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 
GIODO ma prawo: 
 

1. Wstępu, w godzinach od 6°° do 22°°, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji 
służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, 
w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań 
lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą.  
 
Niezależnie w jakich godzinach pracuje instytucja lub stowarzyszenie, inspektorzy GIODO 
mają prawo żądać dostępu do pomieszczeń w wyznaczonych ustawą godzinach. Na 
administratorze danych lub jego przedstawicielu danej jednostki terenowej (komendant 
Hufca) ciąży obowiązek udostępnienia pomieszczeń we wskazach godzinach. Z pewnością 
inspektorzy zechcą wziąć pod uwagę fakt pracy Biura, ale jest to ich dobra wola, a nie 
obowiązek. Ważne jest jednak to, że prawo to mogą egzekwować jedynie w obecności osoby 
odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub do tego upoważnionej. Zalecane jest, aby 
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podczas takich czynności zawsze był obecny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (na 
poziomie KCH lub przedstawiciel chorągwi). 
 
 

2. Żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby  
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. 
 
Uprawnienia takie dają cały szereg możliwości inspektorom GIODO do gromadzenia 
materiału dowodowego w prowadzonej sprawie i są przez sądy akceptowane na mocy 
ustawy. Zebrane zeznania, po wcześniejszym pouczeniu o prawie do odmowy zeznań 
i obowiązku mówienia prawdy mogą stanowić podstawy do zawiadomienia organów 
ścigania. 
 
 

3. Wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii. 

 
Inspektor GIODO ma prawo przeglądać dokumenty, które są przedmiotem kontroli.  
Nie ma podstaw aby okazywać mu wszystkich dokumentów. Należy również pamiętać,  
że skoro przysługuje mu prawo do kserowania dokumentacji, warto sporządzić rejestr 
kopiowanej dokumentacji i przedłożyć do podpisu lub żądać od inspektora pisemnego 
wykazu dokumentów, które chce posiadać w kopii. Uchroni to przed rozpędzaniem się 
kontrolującego i żądaniem dokumentów, które nie koniecznie są mu potrzebne lub nie 
dotyczą zakresu przedmiotowego kontroli.  
 

4. Przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących  
do przetwarzania danych.  
 
Osoba kontrolująca ma prawo wglądu do systemów informatycznych jedynie  
za pośrednictwem osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. Nie może 
żądać podania jej hasła i identyfikatora do systemu. Nie może również oczekiwać przyznania 
mu identyfikatora i hasła do systemu służącego do przetwarzania danych osobowych. 
Analogicznie jest z dyskami i innymi nośnikami zawierającymi dane osobowe. 
 

5. Zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii. 
 

W przypadku wątpliwości czy przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ustawą, czy system 
informatyczny spełnia wymogi ustawy GIODO ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy mającej 
na celu określenie stanu faktycznego. 

 
Za umożliwienie kontroli zgodnie z wymogami prawa odpowiedzialny jest kierownik kontrolowanej 
jednostki, a więc właściwy komendant hufca, o ile kontrola będzie dotyczyła pomieszczeń 
zajmowanych przez hufiec. 
 
Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 
kontrolowanemu administratorowi danych. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany 
administrator danych, który może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. W razie 
odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym 
wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie Generalnemu Inspektorowi.  
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Na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 
innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia  
do uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach  tego postępowania 
i podjętych działaniach.  

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub 
na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem, a w szczególności:  

a. usunięcie uchybień,  
b. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych 

osobowych,  
c. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,  
d. wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,  
e. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,  
f. usunięcie danych osobowych. 

 

VII. PRZEPISY KARNE W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Art. 49.  
1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo 

do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 3. 

 
Art. 50.  

Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem 
utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku. 
 

Art. 51.  
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych 

udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 

 
Art. 52.  

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 
Art. 53.  

Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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Art. 54.  

Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której 
dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających 
korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności  do roku. 

 

Czytając przepisy karne zawarte w ustawie warto zauważyć, że Ustawodawca dopuszcza możliwość 
wymierzenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności już za fakt nie zgłoszenia zbioru do GIODO, 
przetwarzania danych niezgodnie z celem lub niedopełnienia obowiązku informacyjnego. Podobnie 
jest z naruszeniem tego obowiązku, choćby w sposób nie umyślny. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
dotyczy to przetwarzania danych w systemach informatycznych i podaniu komuś swojego 
identyfikatora i hasła, czy wyrzucenia na śmietnik danych osobowych w formie papierowej. Z praktyk 
wskazywanych przez GIODO nie ma informacji, by w Polsce choćby jedna osoba została ukarana 
bezwzględnym pozbawieniem wolności, ale spokojnie można przyjąć, że jest to kwestia czasu i lepiej 
by precedensem nie była sprawa kogoś z członków ZHP. 

Życzymy rozwagi. 
Do zobaczenia na harcerskich szlakach! 

 

Jacek i Artur 


