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Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.; dalej jako: ustawa o RPO) oraz art. 183 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej jako: kpa), Rzecznik Praw Obywatelskich zgłasza 
udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec Kancelarii Sejmu 
RP w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie 
sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 17 ust. 2 
ustawy o RPO, uprzejmie wnosi o przedstawienie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych akt toczących się postępowań w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego 
pisma.

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2019 r., najpierw na stronie internetowej Kancelarii Sejmu (strona 
http://www.seim.gov.pl/Seim8.nsf/komunikat.xsp?documentId=99667A218B2AD87DC125 
844700lDEDOE), a następnie UODO (https://uodo.gov.p1/pl/138/l 127) pojawiły się 
informacje o tym, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działając na podstawie 
skargi osoby fizycznej oraz z urzędu wszczął dwa postępowania wobec Kancelarii Sejmu 
RP w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie
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sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W związku 
z tym, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000 ze 
zm.) Prezes UODO wydał w dniu 29 lipca 2019 r. postanowienia zobowiązujące Kancelarię 
Sejmu RP do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych 
sprawach.

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wszystkich praw i wolności 
obywatelskich, w tym zarówno prawa ochrony danych osobowych, jak i prawa dostępu do 
informacji publicznej, postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień i przystąpić 
do toczącego się postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Sprawa ujawnienia nazwisk osób znajdujących się na listach popierających kandydatów do 
Krajowej Rady Sądownictwa jest istotna nie tylko z punktu widzenia realizacji 
zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP prawa do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, 
gwarancji prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o których mowa 
w art. 47 i 51 Konstytucji RP, ale przede wszystkim dla stabilności systemu prawnego 
w Polsce w związku z obowiązkiem wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów, w tym 
sądów administracyjnych (w tym przypadku wyroku NSA z 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
o sygnaturze I OSK 4282/18).


