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Odpowiadając na pismo Pani Prezes z dnia 13 lipca 2009 r., które wpłynęło do Biura 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniu 23 lipca 2009 r., uprzejmie 

informuję, iŜ kaŜde przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem danych osobowych powinno się 

odbywać z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie danych 

osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Ustawa o ochronie danych 

osobowych, określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś 

skonkretyzowanie tychŜe zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji przepisach prawa. 

Jeśli zatem istnieją szczególne przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych,  

to stosuje się je w pierwszej kolejności przed przepisami o ogólnym charakterze, jakimi są przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych. W sytuacji braku przepisów regulujących w sposób 

szczegółowy zasady przetwarzania, w tym udostępniania, danych osobowych w określonej sprawie, 

zastosowanie znajduje ogólna regulacja wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych. 

Istotne z punktu widzenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest przede 

wszystkim, aby czynności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych 

znajdowała podstawę w jednej z ustawowych przesłanek, określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 - 5 

ustawy o ochronie danych osobowych (w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, adres e-mail). Spełnienie jednego z warunków wskazanych w powołanym 

przepisach stanowi o zgodnym z  prawem przetwarzaniu danych osobowych, gdyŜ przesłanki te są 
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równoprawne, a jednocześnie autonomiczne. Przetwarzanie danych osobowych moŜe być zatem 

uznane za legalne m. in. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba Ŝe chodzi  

o usunięcie dotyczących jej danych (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych), jak 

równieŜ gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych). 

Analizowane w przedmiotowej sprawie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie  

w szczególnych przepisach powszechnie obowiązujących aktów prawa i dlatego naleŜy je 

rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia 

podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1335). 

Stosownie do treści art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji poŜytku publicznego imię i nazwisko i adres 

podatnika oraz wysokość kwoty nieprzekraczającej 1% podatku przekazanej na rzecz tej 

organizacji, po wyraŜeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, zgody 

na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji poŜytku 

publicznego, w formie pisemnej, w lipcu lub sierpniu roku podatkowego, w którym składane jest 

zeznanie podatkowe. 

Ww. rozporządzenie określa natomiast w załączniku nr 2 wzór zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesienia straty) w roku podatkowym (PIT 37). Formularz zeznania 

podatkowego określony ww. wzorem przewiduje dobrowolne podanie w poz. 127 m. in. danych 

ułatwiających kontakt z podatnikiem, a w poz. 129 dobrowolne wyraŜenie zgody na przekazanie 

organizacji poŜytku publicznego danych, o których mowa w art. 45c ust. 5 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Jednocześnie w poz. 128 formularza PIT 37 zawarte zostało określenie „cel szczegółowy 

1%”, jednakŜe odnosi się to do moŜliwości dobrowolnego podania przez podatnika celu, na jaki ma 

zostać wykorzystany przez organizację poŜytku publicznego przekazany 1% podatku.  

Wskazania w tym miejscu wymaga, iŜ zgoda osoby, której dane dotyczą to  

- w świetle art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych - oświadczenie woli, którego treścią 

jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, zgoda nie moŜe być 

domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co prawda z definicji tej nie 

wynikają szczegółowe zasady formułowania zgody, niemniej jednak z treści klauzuli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać  

w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe mogą być przetwarzane. WyraŜający 

zgodę musi  mieć pełną świadomość tego na co się godzi. Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd 

Administracyjny, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r., wydanego w sprawie  

o sygnaturze akt: II SA 2135/2002, stwierdził, iŜ zgoda  na przekazywanie danych musi mieć 

charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej 
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wyraŜania. Czynności takiej nie legalizuje moŜliwość zgłoszenia zastrzeŜeń wobec pewnych form 

przetwarzania danych. 

Jedną z zasad przetwarzania danych osobowych, naleŜącą do podstawowych obowiązków 

administratora danych, jest określona w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych  

zasada celowości, zwana równieŜ zasadą związania celem, zgodnie z którą zbieranie danych 

osobowych powinno dla oznaczonych, zgodny z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Oznacza to, iŜ zbierający nie moŜe pominąć ani zataić 

tego celu, nie moŜna określać celu przetwarzania zbyt ogólnikowo, cel powinien być 

zakomunikowany zainteresowanemu przed zebraniem danych osobowych, niedopuszczalne jest 

uzaleŜnianie zawarcia umowy od wyraŜenia zgody na przetwarzanie danych w zupełnie innych 

celach. 

Tym samym stwierdzenia wymaga, iŜ jakkolwiek zgoda wyraŜana przez podatnika dotyczy 

przekazania dotyczących go danych przez naczelnika urzędu skarbowego organizacji poŜytku 

publicznego, to jednocześnie z treści „cel szczegółowy 1%” nie moŜna domniemywać celów 

przetwarzania tych danych przez organizację poŜytku publicznego. 

Na marginesie dodać naleŜy, iŜ w trakcie prac legislacyjnych nad przedmiotowym 

rozporządzeniem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko,  

iŜ w formularzach podatkowych powinien zostać jednoznacznie wskazany cel przekazania 

organizacjom poŜytku publicznego danych osobowych podatników 

Odnosząc się natomiast do poruszonego w treści ww. pisma zagadnienia obowiązku 

zgłaszania przez organizacje pozarządowe do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych zbiorów danych osobowych podatników, jak i zbiorów danych osobowych 

wolontariuszy wyjaśniam, iŜ administrator danych - w myśl art. 40 ustawy o ochronie danych 

osobowych - jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie danych jest regułą, od której wyjątki enumeratywnie 

wymienione zostały w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych. Katalog tych 

wyjątków jest zamknięty i nie moŜe być interpretowany rozszerzająco. W kaŜdym przypadku 

przetwarzania danych osobowych to ich administrator powinien dokonać oceny, czy ze względu na 

charakter przetwarzanych danych ich zbiór podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czy teŜ jest z niego zwolniony na 

podstawie którejkolwiek z przesłanek wskazanych w powołanym wyŜej art. 43 ust. 1 ustawy. 

Zwolnienie zbioru danych z rejestracji jest moŜliwe tylko wówczas, gdy wskazana w art. 43 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowych przesłanka dotyczy wszystkich danych zawartych  

w zbiorze. JeŜeli zatem w ramach tworzonych zbiorów, przetwarzane są, choćby incydentalnie, 

dane inne, niŜ te wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy bądź w innym celu niŜ wskazany w tym 

przepisie, to zbiór podlega wówczas obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji.  Zgłoszenie zbioru do 

rejestracji powinno nastąpić na wniosku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zbioru 
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danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 29 grudnia 

2008 r. Nr 229 poz. 1536).         

Ponadto wskazuję, Ŝe z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych aktami 

prawnymi, jak i z praktycznymi wskazówkami co do ich stosowania, zapoznać moŜna się na stronie 

internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl), w tym na 

portalu informacyjno-edukacyjnym uruchomionym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych na stronie eduGIODO.giodo.gov.pl.  

 

 
Z   up.  Generalnego  Inspektora    
  Ochrony  Danych  Osobowych 

      Z-ca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, 
            Legislacji  i  Skarg 
 
             Weronika Kowalik 

 


