UCHWAT,A NR 355/2016
Prerydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 15 wrzeSnia2016 r.
w sprawie wprowad.zeniawyrycznych w zakresieprzetwarzaniu danych
osobowych dotyczqcych n i epeln osprawn o3ci dzialkow ctiw

W celu zapewnienia sprawnego wdrohenia i stosowania ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach
organizacyjnych PZD, Prezydium Krajowej Rady Polskiego zwiqzkr
Dzialkowc6w postanawia:

$1

Wprowadzi6 ,,Wytyczne w zalcresie przetwarzania danych osobowych
dotyczqcych niepelnosprawnofici dziatkowc6w", stanowiqce zaNqczrrrikdo
niniejszej uchwaty.

s2

wytyczne, o kt6rych mowa w $ 1, stanowiq dokument powszechnie
obowiqpujlcy we wszystkich rodzinnych ogrodach dzialkowych, okrEgachoraz
jednostcekrajowej PZD.

s3

Niniej szquchwalqwraz z zaNqczrriki
em Prezes Zwiagkuopublikuje w B iuletynie
InformacyjnymKR PZD.
$4
Uchwalawchodziw iryciez dniempodjgcia.
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Warszawa.dnia I5 wrzeinia 2016 r.
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Zalqcznik do
Uchwaly Nr355/2016
Prezydium KR PZD
z dnia 15.09.2016
r.

WYTYCZNE
w zakresieprzetwarzaniadanychosobowych
dotyczqcych niepelnosprawnoflcidzialkowcdw

W zwiqzf<tr z interwencjq Generalnego Inspeklora Ochrony Danych
niekt6rych rodzinnych ogrod6w
Osobowych w sprawie stosowanej w
praktyki przetwarzaria danych osobowych dotycz4cych
dzialkowych
niepelnosprawnoSci, Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzf<u
Dzialkowc6w prrypomina, 2e wszystkie jednostki i organy Zwiryku maje
obowi4Tek dolozenia szczeg6lnej starannoSciw zakresie obchodzenia sig z
danymi osobowymidzialkowc6w.
Wyrazem tego jest uchwala nr 14712009Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Zwiqzlat Dzialkowc6w z dnia 28 puldziemika 2009 r. w sprawie
wprowadzenia wyQcznych dotyczqcych przetwarzania i ochrony danych
osobowychw jednostkach PZD. Uchwala ta zostalapodjgta w celu zapewnienia
sprawnegowdroZeniai stosowaniaustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zwiqzku, a
zwlaszczaw rodzinnych ogrodachdzialkowych.
W przedmiotowych wytycznych szczeg6lowo okreSlono podstawowe
zasady przetwarzaria i ochrony danych osobowych. W szczeg6lnoSci
wyjaSniono zrraczeniezasadniczegopojgcia ,,danych osobowych", przez kt6re
rozumie siE wszelkie informacje dotyczqce zidentyfikowanej lub moZliwej do
zidentyfikowania osoby frzycznej. Za osobg mo2liwq do zidentyfikowania
uznEe sig osobg, kt6rej to2samoStmoima okre6li6 bezpo6redniolub po6rednio,
w szczeg6lnoSciprzez powolanie siE na numer identyfikacyjny albo jeden lub
kilka specyficznych czynnikow okre5lajqcychjej cechy frzyczne, fizjologiczne,
umyslowe, ekonomiczrrc,kulturowe lub spdeczre. W kontekScie dzialalnoSci
ROD mo?.na wiEc przykladowo stwierdzi6, 2e informacja o numerze
porzqdkowym dzialki zalicza sig do danych osobowych, gdyL pozwala dokona6
identyfikacji dzialkowca.

Ponadto w wytycznych wyjaSniono, 2e przetwarzaniem danych
osobowych se wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych.
Przetwarzaniem jest zatem juL samo przechowywanie danych, nawet je5li
fal<tyczniesiE z nich nie korzysta. W pojEciu przetwarzaniamiesci siE takZe iih
udostEpnianie, zmienianie, modyfikowanie, przekazywanie, zbiennie,
utrwalanie, opracowywaniei usuwanie.
W tym zakresie naleiryprzypomnie6 podstawowezasadEobowi4zujec4.w
ZwiryJtr, 2e gromadzeniedanych osobowych dzialkowc6w jest dopuszczalne
wyl4cznie w celu ich wykorzystania do realizacji swoich zadah statutowych.
Jest to podstawowa regula, kl6ra Wznacza granice przetwaruania danych
osobowychprzez poszazeg6lneorgany PZD.
Jednak2eregula ta nie majduje pelnego zastosowaniado tzw. ,,danych
wraZliwych". Pod tym pojEciemrozumie sig wszelkie informacje o pochodzeniu
rasowym lub etnicznym, pogl4dachpolitycnrych, przekonaniachreligijnych lub
ftlozofrcznych, przynalezroSci wyznaniowej, partyjnej lub zwi4zkowej, jak
r6wnieZ informacji o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,nalogach lub 2yciu
seksualnym otaz informacji dotycz4cych skazail, orzeczen o ukaraniu i
mandat6w karnych, a tal<Ze innych orzeczeh wydanych w postEpowaniu
s4dowym lub administracyjnym.
Z punktu widzenia zarzqd6w ROD istotne jest, ze za dane wra2liwe
uznEe sig informacje o stanie zdrowia, kt6re sq objgte szczeg6lnqochron4.
Zdarza siE bowiem, 2e w swojej praktyce te organy PZD potrzebujq takich
danych. Dotyczy to zvvlaszczainformacji potwierdzajqcychniepelnosprawnoS6
niekt6rych dzialkowc6w, I<t6rzyubiegajq siE o mo2liwoS6 wjazdu samochodem
na teren ogrodu z uwagi na swojq niedyspozycjg zdrowotnq. W takich
sytuacjach zainteresowanyzazwyczaj okazuje zaruqdowi ROD odpowiednie
dokumenty urzgdowe - zwykle orzeczenie o niepelnosprawnoSci - celem
uzyskania zgody na skorzystaniezprzywileju.
W tym kontekScie nalehypr4lponmiet, 2e w wytycznych zaznaczono,i2
wykorzystywanie danych ,,wrazliwych" jest zasadniczozabronione, chyba 2e
zachodzijedna z wyj4tkolvych sytuacji, opisanych w art. 27 ust. 2 ustav,ry.Z
punktu widzenia dzialalnoSci organ6w PZD istotne jest, 2e przeturarzarie
danych ,,wrazliwych" jest w zasadziedopuszczalne,jeSli wyrazi na to pisemnq

zgodeosoba,kt6rej one dotyczq(art. 27 ust. 2 pk 1 ustawy) lub je5li zostabyjur?
podane do wiadomoScipubliczrej przez osobE,kt6rej dane dotyczq(art.27 nst.
2 pkt 8 ustawy).
Niezaleirie jednak od powy Zszych zasadustawowych trzeba r6wnie2
uwzglqdni6 specyfikg funkcjonowania wiEkszoSci rodzinnych ogrod6w
dzialkowych. Nalezy zwlaszcza wziq6 pod uwagQ mo2liwo5ci sprostania
wymogom przechowywania oraz zabezpieczeniatakich danych, kt6re zostaty
szczeg6lowo okreSlonew przepisach oraz przedmiotowych wytycznych.
Z tego wzglgdu Prezydium Krajowej Rady vnraje za zasadnqsugestiE
Generalnego Inspeklora Ochrony Danych Osobowych, 2e nie jest konieczre
gromadzenieprzez zarzqdyROD petnych orzeczeho niepelnosprawnosci w celu
wydania zgody na wjazd samochodemna teren ogrodu. ZaL<resinformacji w
przedmiotowych orzeczeniach zasadniczo wylcracza poza cele zwiryane
realizacjq odpowiednich przepis6w zwi4.zkowych. Stqd tez nie ma potrzeby
gromadzeniatakich dokument6w przez zarzqdyROD. Zupetnie wystarczajqcym
jest dokonywanie stosownych adnotacji w aktach danego dzialkowca po
okazaniu przez niego orzeczenia o swojej niepelnosprawno5ci.Taki spos6b
postgpowaria czyni zadofit zar6wno wymogom wynikajqcym z przepis6w o
ochronie danych osobowych, jak r6wnie2 regulacjom wewngtrmym
okreSlaj4cym zasady wjazdu na teren ROD przez osoby niepelnosprawne.
Jednocze6nienie naraha zarzqdow ROD na negatywne nastgpstwawynikajqce z
niewlaSciwym przefritarzaniedanych wrazliwych dotyczqcych stanu zdrowia
poszczeg6lnych dzialkowc6w.
Dlatego te| Prezydium Krajowej Rady zwraca siQ do wszystkich
zainteresowanych organ6w PZD, a ztr,ftaszczado znzqd6w ROD, o stosowanie
w swojej praktyce powy2szego postgpowania przy weryfikacji stanu
niepehrosprawnoScidzialkowc6w wystgpujQcycho zgodg na wjazd na teren
ROD. Takie dzialartienie tylko przyczyni sig do usprawnienia funkcjonowania
pracy zarzqd6w, ate przede wszystkim zwiEkszy ochronE danych osobowych
dzialkow c6w nzeszonvch w Zwiazktt.
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