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W odpowiedzi na pismo przesłane w drodze korespondencji elektronicznej z dnia
19 czerwca 2017 r., dotyczące dostrzeżonych problemów związanych z udostępnieniem
danych osobowych w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego
Centrum Legislacji, wskazać należy, co następuje.
Rządowe Centrum Legislacji, jako państwowa jednostka organizacyjna, przywiązuje
dużą wagę do kwestii związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych
i poszanowaniem prywatności osób fizycznych w dokumentach umieszczanych na stronach
podmiotowych BIP prowadzonych przez RCL. Dlatego też Rządowe Centrum Legislacji
poddaje analizie każdy krytyczny sygnał w tym zakresie, w szczególności w kontekście
nieprawidłowości związanych z anonimizacją danych osobowych.
Udzielając jednakże odpowiedzi w przedmiotowej sprawie podnieść należy, iż
wskazane w Pana publikacji problemy związane z anonimizacją danych osobowych dotyczą
dokumentów związanych z procesem tworzenia prawa. W odniesieniu do powyższego
wyjaśnienia wymaga, iż Rządowe Centrum Legislacji, jako administrator własnej strony
internetowej, administruje również serwisem Rządowy Proces Legislacyjny. Jednakże
dokumenty dotyczące prac nad danym projektem, zamieszczone są w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny bezpośrednio przez podmioty prowadzące projekt (organy wnioskujące
wskazane w § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów - M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.). Zasadą jest bowiem, iż wszystkie projekty aktów prawnych, co do których
trwają prace legislacyjne prowadzone przez poszczególne organy, będące wnioskodawcami
projektów, są dostępne w jednym miejscu, to jest w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny,
administrowanym przez Rządowe Centrum Legislacji.
Powyższa zasada wynika z regulacji przyjętej w § 52 Regulaminu stanowiącej, iż
z chwilą skierowania projektu dokumentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych
lub opiniowania, organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny (ust. 1). Udostępnieniu w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny podlegają
również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem (ust. 2).
Mając zatem na uwadze, iż dokumenty dotyczące prac nad danym projektem
zamieszczane są w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny bezpośrednio przez organy
wnioskujące, to uznać należy, że organy te decydują o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych zawartych w tych dokumentach. Podmioty te są zatem administratorami
danych osobowych zawartych w tych dokumentach. Rządowe Centrum Legislacji nie jest
odpowiedzialne za treść dokumentów udostępnionych w systemie Rządowy Proces
Legislacyjny. Nie może również dokonywać jakichkolwiek zmian w serwisie w odniesieniu
do tych dokumentów, bez wyraźnego żądania lub upoważnienia takiego podmiotu. Na gruncie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
Rządowe Centrum Legislacji nie jest zatem administratorem danych osobowych, w znaczeniu
nadanym temu pojęciu w art. 7 pkt 4 ww. ustawy.
W tym miejscu zasadnym jest podniesienie, iż ze swej strony Rządowe Centrum
Legislacji zawsze reagowało na każde, zgłoszone bezpośrednio do RCL przez osobę fizyczną,
żądanie usunięcia ujawnionych w systemie Rządowy Proces Legislacyjny danych osobowych.
Wniosek taki był niezwłocznie przekazywany do podmiotu (urzędu obsługującego organ
wnioskujący) w celu podjęcia stosownych działań, skutkiem których powinno być usunięcie
danych osobowych z serwisu.
Uwzględniając jednakże wagę problemu, na który zwrócił Pan uwagę w swoim
piśmie, Rządowe Centrum Legislacji ze swej strony wystąpi do wszystkich podmiotów
korzystających z serwisu Rządowy Proces Legislacyjny z prośbą o podjęcie działań
skutkujących prawidłową anonimizacją danych osobowych zawartych w dokumentach
umieszczanych w serwisie, w szczególności w sposób uniemożliwiający odczytanie tekstu
znajdującego się w zakrytym polu.
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