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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 września br. (sygn. VII.520.9.2016.AG) ), uprzejmie 

informuję, że na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczono szereg informacji mających na 

celu przekazanie obywatelom wiedzy na temat funkcjonowania rejestru PESEL, zasad 

ochrony danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze, a także podstaw przetwarzania, 

a zatem także udostępniania danych w nim zgromadzonych. 

Ministerstwo dołożyło należytej staranności, aby informacje te były rzetelne, ale zarazem nie 

wprowadzały wśród obywateli dodatkowego zaniepokojenia. Wskazano m.ln., że w 

zaistniałej sytuacji nie można mówić o „wycieku danych" sensu stricte, w postaci 

nieautoryzowanego dostępu do danych, ich kradzieży lub atakach hackerskich na System 

Rejestrów Państwowych, którego element stanowi rejestr PESEL. 

Na Ministrze Cyfryzacji, jako na administratorze danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, 

ciąży szczególny obowiązek ich ochrony. W celu zachowania warunków bezpieczeństwa 

przetwarzania danych w rejestrze PESEL system teleinformatyczny odnotowuje kto, kiedy 

i w jakim zakresie przetwarzał dane zgromadzone w rejestrze PESEL. Taki monitoring 

pozwolił na odkrycie pewnych anomalii w zakresie przetwarzania danych przez niektóre 

kancelarie komornicze i poinformowanie o tym odpowiednich organów ścigania. 

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia 

obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego przez komorników 

sądowych zobowiązanych do zabezpieczenia dostępu do danych osobowych z rejestru PESEL, 

sprawdzając, czy przy pobieraniu danych z Rejestru wszystko odbywało się zgodnie 

z procedurami i przepisami prawa oraz czy nie doszło do żadnych nadużyć. 

W przedmiotowym zakresie Minister Cyfryzacji na bieżąco współpracuje z Prokuraturą 

przekazując wskazaną przez nią dokumentację. 

Niezależne postępowania prowadzą także sądy. Krajowa Rada Komornicza, a także 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z każdym ze wskazanych podmiotów 

współpracuje Ministerstwo Cyfryzacji mając na względzie możliwie jak najszybsze 

i najpełniejsze wyjaśnienie zaistniałego problemu. 



Dodatkowo, na potrzeby udzielania obywatelom wyjaśnień w przedmiotowej sprawie 

Ministerstwo uruchomiło specjalną infolinię. Dzwoniąc pod jej numer można uzyskać 

wszelkie informacje dotyczące kwestii związanych z zasadami funkcjonowania rejestru 

PESEL, udostępniania danych z tego rejestru, z ochroną danych osobowych zgromadzonych 

w Rejestrze, a także obowiązkiem informacyjnym organu skonkretyzowanym w art. 33 w zw. 

z art. 32 ust. 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych {Oz. U. z 2016 r. poz. 922, z póżn. 

zm.). 

Na stronie internetowej resortu cyfryzacji zamieszczony został także Wzór wniosku 

o udostępnienie informacji z logów Systemu Rejestrów Państwowych, który każdy 

zaniepokojony obywatel może przesłać do Ministerstwa w celu uzyskania informacji, 

o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wskazać natomiast należy, że do czasu zakończenia przez Prokuraturę postępowania 

w sprawie, zasadnym wydaje się nieprzekazywanie żadnych niepotwierdzonych informacji 

m.in. po to, aby nie wzbudzać wśród obywateli dodatkowego niepokoju. 

Z wyrazami szacunku. 

Minister Cyfryzacji 

Anna Streżyńska 
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