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Szanowny Panie Prezesie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek sygnalizujący potencjalne 

naruszenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Zwrócono w nim uwagę, że 

w informacji udostępnionej przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji 

i Nauki zawarte zostało wskazanie, że: „Dyrektor [szkoły lub placówki oświatowej – uwaga 

RPO] będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie 

udostępniony do poniedziałku 8 lutego br. w «Strefie Pracownika» SIO. W formularzu, 

który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych 

nauczycieli zatrudnionych  w szkole lub placówce, dopisze pracowników nie będących 

nauczycielami, lub nie zatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki 

zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji 

i Nauki”. W załączeniu przesyłam uprzejmie kopię otrzymanego przez RPO dokumentu. 

W ocenie Wnioskodawcy, doprowadza to do sytuacji, kiedy w kontekście szczepień 

przetwarzane są dane dotyczące zdrowia zarówno osób chcących, jak i nie chcących się 

zaszczepić. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podziela stanowisko Prezesa UODO dotyczące 

zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U UE L. 119.1 ze sprost.; dalej: RODO) do przetwarzania danych w czasie 

pandemii, zgodnie z którym RODO w swoim art. 9 ust. 2 lit. i wskazuje, że szczególne 

kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 

jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika 

to z przepisów prawa.

Pozwalam sobie jednak zwrócić uwagę Pana Prezesa na tę sprawę, ponieważ 

w ramach systemu przekazywane są dane zarówno tych nauczycieli, którzy chcą poddać się 

szczepieniu, jak i tych, którzy się na to nie zdecydowali (według przywołanej wyżej 

informacji MEiN). Jednocześnie istnieją wątpliwości czy ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.) pozwala na 

przetwarzanie tych danych osobowych. Warto rozważyć, biorąc również pod uwagę, że 

nauczyciele nie będą jedyną grupą zawodową poddaną szczepieniom, czy system, który 

zakłada przetwarzanie danych nie tylko osób, które zgłosiły się do szczepienia, ale także 

osób, które takiej chęci nie wyraziły, funkcjonuje zgodnie z zasadą minimalizacji danych 

(art. 5 ust. 1 pkt c RODO).

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się do Pana 

Prezesa z uprzejmą prośbą o zbadanie niniejszej sprawy. Proszę o poinformowanie 

Rzecznika o podjętych czynnościach oraz stanowisku Prezesa UODO.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/
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