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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

VII.501.84.2021.KŁ

Pan
dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego
ePUAP

Szanowny Panie Prezesie,
do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się wnioskodawcy, sygnalizując, że
aplikacja internetowa, przy pomocy której przeprowadzany jest Narodowy Spis
Powszechny, wymaga podania danych osób zamieszkałych pod tym samym adresem
(w przeciwnym razie nie jest możliwe przeprowadzenie samospisu). Wśród danych, które
trzeba podać znajdują się m.in. numery PESEL (wszystkich osób zamieszkałych pod tym
samym adresem co osoba samospisująca się), których wnioskodawcy nie znają. Nie mają oni
również możliwości, aby takie dane uzyskać. Jednocześnie zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. poz. 1775 ze zm.): „Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego
są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy”.
Z perspektywy ochrony prawa do prywatności nie wydaje się zasadne, aby osoba
musiała dzielić się swoimi danymi osobowymi ze wszystkimi współlokatorami
niezależnie od łączących ich relacji lub ich braku. Należy wskazać, że prywatność
informacyjna jest wartością chronioną konstytucyjnie na podstawie art. 47 oraz art. 51
Konstytucji RP, a wprowadzanie jej ograniczeń wymaga spełnienia wyraźnie określonych
warunków (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Warto również dodać, że obecnie obywatele są
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świadomi konieczności ochrony swoich danych osobowych, a w szczególności znaczenia
własnego numeru PESEL. Zdają sobie sprawę z ewentualnych negatywnych konsekwencji
nieuprawnionego wykorzystania tych danych (m.in. zagrożenia kradzieżą tożsamości).
Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) Rzecznik
zwraca

się

z

prośbą

o

przedstawienie

w

jaki

sposób

mogą

wziąć

udział

w Narodowym Spisie Powszechnym osoby, które nie znają szczegółowych danych osób
z którymi zamieszkują pod tym samym adresem. Będę wdzięczny za przedstawienie takiej
informacji do powszechnej wiadomości, ponieważ to pytanie, poza wnioskami do RPO,
pojawia się również w przestrzeni publicznej (prasa, media społecznościowe).

Z poważaniem
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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