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Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO – poprzednio Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga na Dyrektora Zakładu Karnego
w J. (Dyrektor), której przedmiotem było nieudostępnienie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w C. (Skarżący) informacji ze zbioru danych osobowych — ewidencji
osadzonych dotyczących Pana G. K. (Osadzony).

Opis wydarzeń:

1)  Skarżący trzykrotnie zwracał się do Dyrektora z pismem o udostępnienie informacji
dotyczących częstotliwości kontaktów Osadzonego z synem i jego matką, w tym ilości
odbytych rozmów telefonicznych, wysłanej korespondencji oraz udzielonych przepustek, a
także informacji o datach odbywania kary pozbawienia wolności.
 
2) Wspomniane pismo było podyktowane koniecznością uzyskania danych niezbędnych
do realizacji ustawowych obowiązków, tj. ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami na małoletnie dziecko a także ustalenie udziału Osadzonego w wychowaniu
syna podczas odbywania kary pozbawienia wolności.
 
3) W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor przekazał Skarżącemu informacje na temat okresu
przebywania Osadzonego w Zakładzie Karnym a w pozostałym zakresie odmówił
udostępnienia danych.
 
4) Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prezes UODO uznał, iż istnieją
przepisy prawa, które stanowią samoistną podstawę prawną dla organów pomocy
społecznej do pozyskiwania od Dyrektora danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień
do przyznania świadczeń rodzinnych, zaś dla Dyrektora stanowią podstawę do
udostępnienia przedmiotowych danych.

Przyczyna naruszenia:

Dyrektor bezpodstawnie odmówił Skarżącemu udostępnienia wnioskowanych danych.

Decyzja PUODO:

Nakaz udostępnienia Skarżącemu danych osobowych dotyczących Osadzonego za
określony przedział czasu w zakresie:
 
a) liczba odwiedzin syna u Osadzonego podczas odbywania przez niego kary pozbawienia
wolności w Zakładzie Karnym,
 
b) liczba odbytych rozmów telefonicznych oraz liczba wysłanej korespondencji pomiędzy
Osadzonym a jego synem.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 
  

1)   Gdy otrzymasz wniosek o udostępnienie danych osobowych, dokonaj jego analizy w
kontekście legalności ich udostępnienia.
 
2) W sytuacji, gdy otrzymasz wniosek o udostępnienie danych osobowych oparte na
konkretnym i właściwym przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wówczas
jesteś zobligowany do udostępnienia wnioskowanych danych.
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