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Szanowny Panie Ministrze, 

Na podstawie publikacji prasowych podjęłam z urzędu sprawę planowanego 

wdrożenia w ramach Krajowej Informacji Podatkowej systemu rozpoznania głosu osób 

dzwoniących. Z artykułów zamieszczonych m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 

(M. Szulc, Dzwonisz na Krajową Informację Podatkową? Fiskus zidentyfikuje cię po 

głosie, z dnia 29 maja 2015 r.) wynika, że planowane jest wprowadzenie identyfikacji 

głosowej wszystkich podatników dzwoniących na Krajową Informację. Docelowo, 

system identyfikacji ma zostać zintegrowany z Portalem Podatnika, w którym, 

w ramach indywidualnego konta, możliwe będzie uzyskanie informacji 

o zobowiązaniach podatkowych i porozumiewanie się z urzędem. Z zamieszczonej na 

stronie internetowej Ministerstwa specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

zaprojektowanie, dostawę oraz wdrożenie nowego Systemu Informacji Telefonicznej 

w biurach Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że system ma umożliwiać zbieranie 

próbek głosu oraz uwierzytelnianie biometryczne dzwoniących.    

Z tego względu należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), za 

dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z informacji o kształcie planowanej bazy 
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informacji biometrycznej i możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej za pomocą 

analizy głosu wynika, że gromadzone dane w postaci próbek głosu będą stanowiły 

dane osobowe, których przetwarzanie zostało objęte szczególną ochroną, 

przewidzianą w art. 51 Konstytucji. Z tego względu, każda ingerencja w autonomię 

informacyjną jednostek musi spełniać wymogi zakreślone w art. 51 ust. 2 Konstytucji, 

a także wymogi określone w ogólnej klauzuli dopuszczalności ograniczania praw 

i wolności jednostek – art. 31 ust. 3 Konstytucji. Warunkiem przetwarzania danych 

przez władze publiczne jest ich niezbędność w demokratycznym państwie prawa, 

adekwatność zakresu gromadzonych danych dla określonych celów oraz ustawowa 

forma regulacji upoważniającej dany organ do przetwarzania danych.  

Mając powyższe na względzie, zwracam się do Pana Ministra , stosownie do 

przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648), o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej 

sprawie. Jednocześnie, jeżeli informacje prasowe odpowiadają rzeczywistym 

zamierzeniom resortu, proszę o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących 

planowanego stworzenia bazy danych biometrycznych. 

 

 Z poważaniem, 

   Podpis na oryginale 


