Stanowisko
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych1
22 listopada 2019 r.
w sprawie: środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez JST w
zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zdań
zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
Wejście w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
z 2016 r. L119/1), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 (Dz. U. 2019. 1781 t.j. ze zm.) spowodowało powstanie nowych zadań, które
zobowiązany jest realizować administrator danych osobowych.
Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych gminy realizują również wobec danych
osobowych przetwarzanych na potrzeby zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Procesy
realizowane w ramach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych są
ściśle związane z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu wójt, burmistrz, prezydent
miasta oraz kierownik urzędu stanu cywilnego w zależności od rodzaju czynności przetwarzania
danych osobowych pełni dwie funkcje: administratora danych osobowych i podmiotu
przetwarzającego dane osobowe.
Zarówno RODO jak i przepisy krajowe nakładają na administratora danych osobowych
katalog obowiązków, które są niezbędne dla prawidłowego przeciwdziałania naruszeniom ochrony
danych osobowych. Zaliczyć do nich między innymi należy:
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Stanowisko OPOS zostało przyjęte przez następujące organizacje-sygnatariuszy Porozumienia:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Związek Gmin Lubelszczyzny
Związek Gmin Pomorskich
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

• oszacowanie ryzyka adekwatnie do przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania
środków bezpieczeństwa;
• dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych uwzględniając charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz źródła ryzyka;
• wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu wykazania
ochrony danych zgodnie z RODO;
• poddawanie przeglądom i uaktualniane środków technicznych i organizacyjnych;
• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
• wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych.
Wobec wszystkich wymienionych powyżej obowiązków zachodzi konieczność
przeznaczenia środków finansowych niezbędnych na ich realizację. Wynika to z faktu, że gminy nie
posiadają odpowiednich możliwości organizacyjnych, technicznych oraz specjalistycznej wiedzy
aby wszystkie obowiązki spoczywające na administratorze danych osobowych były realizowane we
właściwy sposób. Z tego względu zachodzi uzasadniona konieczność współpracowania z
podmiotami, które specjalizują się w usługach wspierania działań administratorów danych
osobowych.
Zaznaczyć należy również, że realizacja obowiązków spoczywających na administratorze
danych osobowych wymaga ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony
danych osobowych. Możliwe jest to poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia
(szkolenia, kursy, praktyki, itp.). na ten cel gminy także nie posiadają środków finansowych.
Z racji tego, że dane osobowe w omawianych sytuacjach są przetwarzane wyłącznie na
potrzeby zadań zleconych nie jest możliwe aby środki finansowe na realizację obowiązków
spoczywających na administratorze mogły zostać przeznaczone z dochodów własnych gminy.
Opracowany na potrzeby podziału dotacji celowych katalog zadań zleconych nie uwzględnia
kosztów realizacji obowiązków wynikających z przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych. Brak zapewnienia gminom tych środków uniemożliwia realizację obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych na potrzeby zadań zleconych.
Mając na uwadze powyższe, kierując się jednocześnie troską o jak najlepszą ochronę
danych osobowych przetwarzanych w JST na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu spraw
obywatelskich wnosimy o zapewnienie w ramach dotacji celowych, względnie rezerwy celowej
środków finansowych, które zagwarantują pokrycie omawianych powyżej kosztów finansowych
oraz pełnego wsparcia merytorycznego.
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