Warszawa, dnia 04 maja 2020 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Ministra
BM-WOP.0122.155.2020

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 30 kwietnia br.
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Ad 1) Kopię pisma Poczty Polskiej S.A. skierowanego do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie
dostępu do bazy danych PESEL, w związku z organizacją wyborów na Prezydenta RP w 2020
roku;
W załączeniu przekazuję pismo, o które Państwo wnioskowali.
Ad 2) Informację do jakich danych z rejestru PESEL Poczta Polska S.A. otrzymała dostęp w
związku z organizacją wyborów na Prezydenta RP w 2020 roku.
Dane zostały przekazane na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 695):





Imię (imiona), nazwisko, numer PESEL,
aktualny adres zameldowania na pobyt stały jeśli go osoba posiada,
nieaktualny (ostatni) adres zameldowania na pobyt stały – jeśli osoba nie posiada
aktualnego adresu zameldowania na pobyt stały,
aktualny adres zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego
terminu tego pobytu informacja o czasowym wyjeździe poza granice kraju (bez podania
kraju wyjazdu) i przewidywana data powrotu do kraju.

Dane dotyczą tylko żyjących obywateli polskich, którzy w dniu 10 maja 2020 r. będą osobami
pełnoletnimi i ich kraj zamieszkania stałego to Polska.
Ad 3) Informację na czym polegało przekazanie danych - czy jest to jednorazowe udostępnienie
danych czy też stały dostęp lub jakaś inna forma.
Na mocy art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) dalej: ustawa
COVID, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. ustawodawca zobligował Ministra Cyfryzacji do
przekazania - w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego -

Ministerstwo Cyfryzacji
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danych z rejestru PESEL, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
20 kwietnia 2020 r. Poczta Polska S.A. zwróciła się z elektronicznym wnioskiem o przekazanie
danych w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia polecającą Poczcie
Polskiej S.A. przygotowanie organizacji wyborów. Zgodnie z dyspozycją art. 99 ustawy COVID w
dniu 22 kwietnia 2020 r. Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji wydał
dane objęte wnioskiem. W piśmie skierowanym do wnioskodawcy poproszono o przekazanie do
Ministerstwa Cyfryzacji oświadczenia o usunięciu danych i ich wszystkich kopii po wykorzystaniu
danych do celu określonego art. 99 ustawy COVID.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO przetwarzanie danych jest
zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze lub do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.
Ponadto informuję, że Poczta Polska od 2014 r. na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 8 września 2014 r. (nr DSO-WUI-6173-24.2/14) (w załączeniu) posiada dostęp do rejestru
PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Oznacza to, że posiada dostęp do wszystkich
rekordów w rejestrze PESEL do realizacji swoich zadań ustawowych. Ponadto zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c i e RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
Wydanie decyzji przez MSW świadczy o spełnieniu przez Pocztę Polską S.A. ustawowych
wymogów:
1) 1 posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie
oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo
prowadzonej działalności.
Narzędzia, którymi dysponuje Poczta Polska S.A. do korzystania z dostępu do rejestru PESEL
wymagają odpytywania np. po numerze PESEL o każdą osobę z osobna. Narzędzia te nie
umożliwiają wygenerowania danych masowych. Ministerstwo wydało zatem na płycie DVD dane
osób, do których Poczta Polska S.A. posiada już dostęp za pomocą urządzeń teletransmisji
danych. Przekazanie danych nastąpiło na nośniku danych (płyta DVD) reprezentantowi Poczty
Polskiej. Przesyłka była konwojowana. Dane na płycie zostały dodatkowo zabezpieczone hasłem,
które przedstawiciel Poczty Polskiej S.A. otrzymał osobnym kanałem komunikacji.
Z poważaniem,
Monika Skrzyńska
Zastępca Dyrektora Biura Ministra
/-podpisano elektronicznie/
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku ustawą z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie
(00-060) przy ul. Królewskiej 27.

DANE KONTAKTOWE Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
ADMINISTRATORA
mc@mc.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
DANE KONTAKTOWE Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może
INSPEKTORA
się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem
OCHRONY DANYCH
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Ministerstwo Cyfryzacji
oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o
udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania
danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom
usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów (przykład: sądowi, Policji)

PRZEKAZANIE
Nie dotyczy
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidziany dla realizacji
zadania, dla którego dane zostały zebrane a następnie przez czas
wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania usunięcia, o ile przetwarzanie danych nie
następuję w celu wynikającym z konieczności wywiązania się przez
administratora danych z obowiązku wynikającego z przepisu prawa po
upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: tel. 22 531 03 00

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem
rozpatrzenia wniosku.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2020 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Departament Zarządzania Systemami
DZS-WZDiJU.5801.2.2020

Pan
Paweł Skóra
Dyrektor Zarządzający
Pionem Informatyki i Telekomunikacji
Poczta Polska S. A
Szanowny Panie Dyrektorze,
w związku z ze złożonym na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.
695) wnioskiem o przekazanie danych z rejestru PESEL na potrzeby przygotowania wyborów na
Prezydenta RP, uprzejmie informuję o możliwości odbioru nośnika danych (1 płyta) z wnioskowanymi
danymi adresowymi dotyczącymi pełnoletnich w dniu 10 maja 2020 r. żyjących obywateli polskich dla
których kraj zamieszkania to Polska.
Proszę o odbiór nośnika w dniu 22 kwietnia 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ulicy i
zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Proszę o wcześniejsze poinformowanie o planowanej
godzinie odbioru nośnika z danymi.
W załączeniu do pisma przesyłam plik „statystyka” zawierający statystykę o liczbie rekordów dla
poszczególnych województw, skrót SHA-2 oraz hasło do plików na nośniku oraz plik „struktura”
zawierający opis struktury danych.
Po wykorzystaniu danych do celu określonego art. 99 wymienionej powyżej ustawy, proszę o
przekazanie do Ministerstwa Cyfryzacji oświadczenia o usunięciu danych i ich wszystkich wydanych
kopii.
Z poważaniem,
Katarzyna Kopytowska
Dyrektor

Załączniki:
1.
2.

Plik „statystyka’
Plik „struktura”
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Sz.P.
Katarzyna Kopytowska
Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami
Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Nasz znak: D.WW-DZZ.0421.5.2020
Data: 20.04.2020r.

Sprawa: wniosek o przesłanie z rejestru PESEL
Działając w imieniu Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A. (pełnomocnictwo w załączeniu),
na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i realizacją zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym składam wniosek o przekazanie w formie elektronicznej następujących
danych z rejestru PESEL. :

1. Adresy:
- ostatni (aktualny albo ostatni nieaktualny jeśli osoba nie posiada aktualnego) zameldowania na pobyt stały:
a. TERYT (7-mio znakowy kod TERYT gminy)
b. SIMC – identyfikator miejscowości
c. ULIC – identyfikator ulicy
d. kod pocztowy
e. województwo (nazwa)
f. powiat (nazwa)
g. gmina (nazwa). Dla miast z dzielnicami, nazwa dzielnicy będzie w nazwie gminy.
h. miejscowość
i. ulica
j. nr domu
k. nr lokalu
l. wskaźnik aktualności adresu
- adres zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu:
a. TERYT (7-mio znakowy kod TERYT gminy)
b. SIMC – identyfikator miejscowości
c. ULIC – identyfikator ulicy
d. kod pocztowy
e. województwo (nazwa)
f. powiat (nazwa)
g. gmina (nazwa). Dla miast z dzielnicami, nazwa dzielnicy będzie w nazwie gminy.
h. miejscowość
i. ulica
j. nr domu
k. nr lokalu

l.

wskaźnik aktualności adresu

Dane nie obejmują adresów nieaktualnych tj. takich, które posiadają datę wymeldowania z pobytu czasowego.
- data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – jeżeli wyjazd jest
aktualny tj. nie posiada daty powrotu lub data powrotu jest z przyszłości na dzień wygenerowania danych;
- data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – jeżeli jest datą
z przyszłości w dniu wygenerowania danych;

2. Dane obywatela:
a.
b.
c.
d.

Imię
Drugie Imię
Nazwisko
Numer PESEL

Przekazanie danych, o których mowa powyżej dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich w dniu 10 maja 2020 r. ,które
na dzień wygenerowania przekazywanych danych posiadają w rejestrze PESEL zarejestrowane obywatelstwo
polskie oraz figurują jako osoby żyjące i dla których jako kraj zamieszkania wskazano Polskę.
Uzasadnieniem przekazania danych we wnioskowanej strukturze, w tym m.in. również dat zameldowania,
wymeldowania na pobyt stały, wyjazdów i powrotów do kraju jest art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który uprawnia
Pocztę Polską S.A. do otrzymania danych, które konieczne są do realizacji zadań związanych z organizacją
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez
organy administracji rządowej.
Dane otrzymane z bazy PESEL będą połączone przez Pocztę Polską S.A. z rejestrami wyborców z gmin
i w przypadku braku wskazania przez gminy adresów, na które należy doręczyć pakiety wyborcze Poczta Polska
S.A. będzie posiłkować się danymi z bazy PESEL. Skutkiem tego połączenia będzie zbudowanie najbardziej
aktualnej bazy adresów wyborców do doręczenia pakietów wyborczych w oparciu o dane z gmin oraz bazy PESEL.
Poczta Polska S.A. oświadcza, że ww. dane są potrzebne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji
zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a po zrealizowaniu celu zostaną
usunięte z systemu teleinformatycznego operatora.
Załącznik:
- pełnomocnictwo

