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W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia prasowe, informujące o tzw. wycieku 
danych z bazy PESEL. W mediach początkowo informowano, że problem może dotyczyć 
nawet ok. 1,5 mln Polaków (zob. np. http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wyciek-danych-
z-bazy-pesel-moze-dotyczyc-nawet-poltora-miliona-polakow,672044.html). W kolejnych 
dniach jednak podkreślano, że „wyciek” nie miał charakteru nielegalnego, a pobieranie 
danych miało związek z zadaniami wykonywanymi przez kancelarie komornicze. W 
przekazy medialne wkradł się zatem pewien chaos informacyjny, a do Rzecznika Praw 
Obywatelskich zwracają się zaniepokojeni obywatele.

Obywatele mają prawo oczekiwać, że wszystkie informacje pozyskiwane na ich 
temat będą odpowiednio zabezpieczone. Jest to standard wynikający z art. 47 oraz 51 
Konstytucji RP. W swoich skargach informują zatem Rzecznika, że po pierwsze obawiają 
się, czy ich dane nie posłużą np. do zaciągnięcia kredytu, a po drugie domagają się 
skutecznych działań od właściwych organów państwowych, które są zobowiązane do 
zabezpieczenia danych zbieranych na temat obywatela. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 
2016 r. poz. 722 ze zm.), rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, prowadzonym 
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zakres gromadzonych danych określa 
art. 8 ustawy, zaś tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL określa rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 16 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1290), który przy jego 
wydawaniu powinien - zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 13 - uwzględnić 
również potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed 
nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 
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 W ostatnich dniach pojawiają się komunikaty poszczególnych organów państwa oraz 
instytucji, w których obywatele są informowani o przysługujących im uprawnieniach i o 
prowadzonych w sprawie działaniach. Również Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie 
internetowej zamieszcza szereg informacji. Poinformowano m.in. o spotkaniu, jakie miało 
miejsce 30 sierpnia br., dotyczącym pozyskiwania dużych pakietów danych przez 
kancelarie komornicze z bazy PESEL, a którego konkluzją było stwierdzenie, że „obywatele 
mogą czuć się bezpieczni”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 
zwracam się do Pani Minister z prośbą udzielenie informacji o prowadzonych 
działaniach i poczynionych ustaleniach, w tym również o działaniach informacyjnych, 
mających na celu poinformowanie obywateli o przysługujących im prawach.    
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