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W wielu organizacjach dane osobowe kandydatów do pracy nie są
przetwarzane z zgodnie z wymaganiami RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

Pracodawcy niejednokrotnie wymagają od kandydatów do pracy podania
danych w znacznie szerszym zakresie, niż pozwala na to prawo, nie
spełniając przy tym podstawowych obowiązków wynikających z RODO.
Oczywiście taki stan rzeczy najczęściej nie jest zamierzonym działaniem
osób prowadzących rekrutację, lecz wynika z braku dostatecznej wiedzy
w obszarze prawa ochrony danych osobowych. Realizując proces
rekrutacji personelu, warto zwrócić uwagę na nasze wskazówki.

Dotychczasowa praktyka
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Żądanie od kandydatów podania danych w szerszym zakresie, niż
zezwalają na to przepisy prawa (art. 221 kp oraz przepisy branżowe
regulujące pracę na danym stanowisku), jest jednym z najczęściej
występujących naruszeń prawa ochrony danych osobowych.

Równie problematycznym dla administratorów danych zagadnieniem
bywa wskazanie właściwej podstawy, która legalizuje przetwarzanie
danych osobowych kandydatów, szczególnie tych danych, które
udostępnią oni z własnej inicjatywy.

Zakres danych osobowych wymaganych 
od kandydatów do pracy



Zakres danych, których można wymagać 
od kandydata do pracy, wynikający 
z przepisów prawa 

Wykształcenie

Imię (imiona) i nazwisko
1

5

Imiona rodziców Data urodzenia
2

Przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia

6

3

miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji)

4

Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy innych danych, np. o stanie cywilnym czy rodzinnym.
Żądanie od kandydata do pracy innych informacji, np. zaświadczenia o niekaralności, jest dopuszczalne
tylko w sytuacji, gdy ze względu na rodzaj zatrudnienia zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa,
stanowiące, że określone stanowisko może objąć jedynie osoba wcześniej niekarana. W innych przypadkach
żądanie takiego zaświadczenia od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest niedopuszczalne.

Po zatrudnieniu pracownika, oprócz podanych wyżej danych, pracodawca ma prawo domagać się także:

Inne dane osobowe oraz 
dane dzieci pracownika
jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie 
przez pracownika ze szczególnych 
uprawnień przewidzianych w prawie 
pracy 

1
Numer PESEL Inne dane

jeżeli obowiązek ich podania 
wynika z odrębnych przepisów 
(np. numer NIP)

2 3

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia w kwestionariuszu 
osobowym lub w inny sposób, np. przez okazanie dowodu osobistego.
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Pracodawca nie może żądać podania od kandydatów do pracy takiego
zakresu danych, jaki w swojej ocenie uzna za przydatny, czy nawet
niezbędny w celu przeprowadzenia rekrutacji. Jego uprawnienie do
żądania od kandydata podania określonych danych osobowych musi
wynikać z przepisów prawa.

Przykład: 
Zaświadczenie o niekaralności – tylko na podstawie przepisów, 
np. dla kierowcy zawodowego – art. 5 ustawy o transporcie drogowym 

Uprawnienie do żądania określonych 
danych osobowych musi wynikać z 
przepisów prawa
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Omawiając zagadnienie wymagania od kandydatów do pracy
przekazywania zbyt szerokiego zakresu danych osobowych, konieczne jest
zwrócenie uwagi na często pojawiające się w ogłoszeniach rekrutacyjnych
sformułowanie: „CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres ...”.

Taka adnotacja nie powinna się pojawić w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
Obowiązek udostępnienia przez kandydata zdjęcia na potrzeby rekrutacji
nie wynika z obowiązujących regulacji prawa pracy. Co więcej, GIODO
wyraziło stanowisko, iż pracodawca nie ma prawa nie tylko żądać czy prosić
kandydata aby udostępnił zdjęcie w celu rekrutacji, ale nawet sugerować,
aby zdjęcie przekazał.

W wyroku z 1 grudnia 2009r. (IOSK 249/09) Naczelny Sąd Administracyjny
uznał: „Brak równowagi w relacji pracodawca-pracownik stawia pod
znakiem zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i
przetworzenie danych osobowych (fotografii). Tym samym uznać należy, że
przetwarzanie zdjęcia jest możliwe jedynie wtedy, gdy kandydat
samodzielnie zdecydował o przekazaniu zdjęcia i nie był nagabywany o to
przez przyszłego pracodawcę”.

Wymaganie zdjęcia w dokumentach 
rekrutacyjnych
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Dokonując omówienia zakresu danych osobowych, jaki przyszły
pracodawca może żądać od kandydata do pracy, warto nadmienić, że wśród
praktyków zajmujących się dziedziną prawa ochrony danych osobowych
można spotkać stanowisko, iż przyszły pracodawca może domagać się
podania przez kandydata także innych danych niż wskazane w art. 221 kp.

Chodzi o dane wymienione we wzorze „Kwestionariusza osobowego dla
osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, który jest załącznikiem do
rozporządzenia o aktach osobowych.

W/w kwestionariusz zawiera rubrykę: „dodatkowe uprawnienia,
umiejętności czy zainteresowania” kandydata.

Wskazać jednak należy, że przepisy szczególne, czy przepisy branżowe nie
uprawniają pracodawcy do przetwarzania danych kandydatów w zakresie
ich zainteresowań, czy bliżej niesprecyzowanych: „dodatkowych
umiejętności i uprawnień”.

Katalog danych osobowych kandydata do pracy 
wskazany w art. 221 kp, a kwestionariusz osobowy 
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
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Zakres informacji żądanych przez pracodawcę opisany w kp nie może zostać rozszerzony
w drodze rozporządzenia wykonawczego bez wyraźnej delegacji ustawowej w tym
zakresie. Obowiązek podania przez kandydata do pracy szerszego zakresu danych niż
podany w kp nie może zatem wynikać z załącznika do rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 2981 kp

Rozporządzenie nie może wykraczać poza upoważnienie określone w ustawie i regulować
kwestii, której to upoważnienie nie obejmowało.

Z rozporządzenia o aktach osobowych wynika, iż załączone do niego wzory
kwestionariuszy osobowych są dokumentami pomocniczymi. Nie są to formularze
obowiązujące, lecz jedynie propozycja ustawodawcy, którą pracodawca może
modyfikować – zachowując wymogi RODO.

Katalog danych osobowych kandydata do pracy 
wskazany w art. 221 kp, a kwestionariusz osobowy 
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
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Przepisy prawa pracy uprawniają pracodawcę do wejścia w posiadanie określonych danych
osobowych kandydata do pracy oraz ich przetwarzanie.

W przypadku przetwarzania danych osobowych wskazanych jedynie w art. 221 kp
odbieranie od kandydata zgody stanowi błąd. Podstawą prawna przetwarzania danych
kandydatów w omawianej sytuacji stanowią przepis prawa, wspomniany art. 221 kp lub
przepis szczególny, odnoszący się do stanowiska, na które osoba aplikuje.

Najwcześniej kandydaci z własnej inicjatywy zawierają w dokumentach aplikacyjnych
dane w szerszym zakresie, niż wskazano w przywołanym przepisie, udostępniając
potencjalnemu pracodawcy, np. adres e-mail, nr telefonu czy informacje o swoich
zainteresowaniach. Aby pracodawca mógł przetwarzać takie pozakodeksowe dane
osobowe, którymi kandydaci dzielą się z nim z własnej inicjatywy, powinien posiadać
dobrowolną zgodę kandydata na ich przetwarzanie.

W związku z powyższym, zakładając że kandydat na pracownika poda w swoich
dokumentach aplikacyjnych szerszy zakres danych osobowych niż przewidziany w kp,
warto w treści ogłoszenia rekrutacyjnego przypomnieć kandydatom, aby opatrzyli
dokumenty aplikacyjne zgodą, podając jednocześnie wzór tego oświadczenia.

Czy zgoda kandydata na przetwarzanie jego 
danych w związku z rekrutacją jest 
konieczna? 
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ZGODA NA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA KONKRETNE STANOWISKO – TJ. NA
JEDEN, KONKRETNY PROCES REKRUTACYJNY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej
przez ________________________ z siedzibą w _________________, ul. _____________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _______________, NIP:
____________, REGON: ____________ rekrutacji na stanowisko _____________________.

Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na jej podstawie.

Wzór zgód na przetwarzanie danych 
osobowych 
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ZGODA NA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA KONKRETNE STANOWISKO – TJ. NA
JEDEN, KONKRETNY PROCES REKRUTACYJNY WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej
przez ___________________ z siedzibą w ________, ul. ________________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ____________________, NIP: _______________,
REGON: __________, rekrutacji na stanowisko _____________________

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla
celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę
_______________ z siedzibą w _________________.
Jestem świadomy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne oraz że mam prawo do ich wycofania w
dowolnym momencie, a wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na ich podstawie.

Wzór zgód na przetwarzanie danych 
osobowych 

MOTYW 42: Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła
zgodę na operację przetwarzania.
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Niekiedy pracodawcy pozyskują od kandydatów zgodę na przetwarzanie danych zarówno
na potrzeby aktualnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Taka praktyka budzi
wątpliwości na gruncie RODO. Każdy cel przetwarzania danych osobowych wymaga
odrębnego oświadczenia zgody na przetwarzanie danych.

Wobec powyższego, najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla administratora danych
osobowych jest pozyskanie od kandydatów zgody obejmującej przetwarzanie danych w
ramach aktualnej rekrutacji, a dopiero w dalszej kolejności pozyskiwanie zgody na
przetwarzanie danych w celach rekrutacji organizowanych w przyszłości, ale już jedynie
od wybranej grupy kandydatów, których aplikacje, zdaniem rekrutera, mogą być
przydatne w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Zgoda na przyszłe rekrutacje
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W tym miejscu, konieczne jest przypomnienie, że aby zgoda na przetwarzanie
danych osobowych była ważna, musi być dobrowolna. Nie powinno się zatem
prosić, sugerować lub żądać podania przez kandydata do pracy, określonych
danych osobowych, pobierając jednocześnie od niego zgodę, która miałaby
legalizować przetwarzanie owych danych.

Kiedy zgoda kandydata do pracy na 
przetwarzanie jego danych osobowych może 
zostać uznana za wymuszoną? 

Motyw 42 RODO: „Wyrażenie zgody nie należy uznać za dobrowolne, jeżeli osoba, której
dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani
wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.
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Posiadanie przez kandydata do pracy pozytywnych referencji z poprzednich
miejsc pracy dla wielu pracodawców stanowi niewątpliwy atut istotny w
procesie rekrutacji.

Referencje z poprzednich miejsc pracy nie zostały jednak wymienione w
katalogu danych wskazanych w art. 221 kp., których przyszły pracodawca może
wymagać od kandydata.

W myśl stanowiska GIODO (na gruncie wcześniejszej ustawy): przetwarzanie
danych w zakresie referencji kandydatów jest dopuszczalne jedynie
wówczas, kiedy kandydat sam, z własnej inicjatywy udostępni je pracodawcy.
W świetle stanowiska GIODO nawet informacja, że referencje są „mile
widziane” może być odebrana jako sugerowanie, nagabywanie, aby kandydat
udostępnił szerszy zakres danych o sobie, niż wskazuje art. 221 kp.

Jeśli kandydat z własnej inicjatywy udostępni pracodawcy referencje, należy od
niego odebrać zgodę na przetwarzanie danych.

Czy można prosić kandydatów do pracy o 
referencje? 
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Redagując ogłoszenie rekrutacyjne, warto zamieścić w treści ogłoszenia nie tylko klauzulę
zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale także klauzulę informacyjną.

Kluczowe dla prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego jest określenie
momentu jego aktualizacji, tj. sytuacji, kiedy administrator danych jest zobowiązany
przedstawić osobie, której dane dotyczą informacje związane z przetwarzaniem jej
danych osobowych.

Obowiązek informacyjny aktualizuje się w trzech sytuacjach:
o przy zbieraniu danych, od osoby, której dane dotyczą;
o przy zbieraniu danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;
o przez cały okres przetwarzania danych osobowych (w związku z prawem dostępu

przysługującym osobie, której dane dotyczą).

Uwzględniając powyższe rekomenduje się aby spełniać obowiązek informacyjny wobec
kandydatów do pracy.

Obowiązek informacyjny, a gromadzenie 
danych osobowych kandydatów do pracy 
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy,
że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest
______________________________________ z siedzibą ____________, ul. ________________________ wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ___________, NIP: ________________, REGON:
_____________________, dane kontaktowe _____________________.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia
dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych
kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże
zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak
niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na
udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego
upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być
przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto
prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji
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Z uwagi na brak formalnej procedury postępowania z dokumentami
aplikacyjnymi u wielu pracodawców życiorysy oraz listy motywacyjne
kandydatów krążą bez nadzoru po poszczególnych komórkach
organizacyjnych.

W efekcie dostęp do danych osobowych kandydatów uzyskują osoby, które w
praktyce w ogóle nie biorą udziału w procesie rekrutacji, np. kierownicy działów
niezwiązanych ze stanowiskiem, o które ubiega się kandydat.

Uporządkowanie obiegu dokumentów aplikacyjnych jest niezbędnym
krokiem w celu należytej ochrony danych osobowych kandydatów do pracy,
przejawem szczególnej staranności dokładanej po to, aby ochraniać interesy
osób, których dane dotyczą.

Obieg dokumentów aplikacyjnych 
kandydatów do pracy
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Administrator danych osobowych jest zobowiązany zapewnić, aby dane osobowe nie były
przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Naruszenie
tej zasady w procesie rekrutacji najczęściej polega na nieokreśleniu maksymalnego czasu
archiwizacji dokumentów aplikacyjnych, gromadzonych w celu wykorzystania w
przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
W efekcie dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy archiwizowane są w
„nieskończoność”, mimo że już dawno straciły na aktualności. Aby spełnić wymagania
RODO należy ustalić maksymalny okres przechowywania dokumentów aplikacyjnych
kandydatów.
Dokumenty aplikacyjne, z których pracodawca już nie korzysta, mogą być
przechowywane tylko w celu ochrony przed roszczeniami i tylko tak długo, jak długo
roszczenia takie mogą być do pracodawcy kierowane. Z zapisów polskiego prawa wynika,
że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym na etapie
rekrutacji (np. pytanie o stan cywilny, co może być podstawą do oskarżenia), ulega
przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym kandydat dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia (w tym przypadku pracodawcę). Nie później
jednak niż 10 lat po zakończonej rekrutacji.

Okres archiwizacji dokumentów składanych 
przez kandydatów do pracy, czyli zasada 
ograniczenia czasowego w praktyce 

Motyw 39 RODO: Aby zapobiec przechowywania danych osobowych
przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, administrator powinien
ustalić termin ich usuwania lub okresowego przeglądu.



CZĘŚĆ  II
Ochrona danych osobowych 

w procesach związanych
z obsługą stosunku pracy
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Administrator danych obowiązany jest zapewnić, aby dane osobowe były
zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

W poniższych slajdach zebrano sytuacje, które bardzo często prowadzą do
zdobycia zakresu danych osobowych do których przetwarzania administrator
pracy (pracodawca) nie jest uprawniony.

Obieg dokumentów aplikacyjnych 
kandydatów do pracy
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Kwestionariusze, stanowiące załącznik do rozporządzenia o aktach osobowych
zawierają szerszy zakres danych niż wskazany w art. 221 kp, wobec czego
pojawia się problem legalności przetwarzania tych pozakodeksowych danych.

Jak już zostało wcześniej nadmienione, oba wzory kwestionariuszy stanowią
dokumenty pomocnicze. Doświadczenie wskazuje, iż osoby prowadzące
dokumentację kadrową, często przyjmują, że są to dokumenty obowiązujące,
uznając iż jest obowiązek ich stosowania w praktyce.

WAZNE: należy w tym miejscu wskazać, że wzory te są jedynie propozycją,
którą pracodawca może modyfikować – oczywiście zachowując przy tym
przepisy prawa regulujące zakres danych, jakich pracodawca może wymagać od
kandydata do pracy oraz pracownika.

Kwestionariusze osobowe dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla 
pracownika – dlaczego są problematyczne? 
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Nie istnieją regulacje prawne, 

z których wynikałby obowiązek 

stosowania obu wzorów kwestionariuszy. 

Przykłady:
„wykształcenie uzupełniające”
„zainteresowania”
„dodatkowe uprawnienia czy umiejętności”
powinny być dobrowolne do podania

Kwestionariusz osobowy

Zasadne byłoby umieszczenie adnotacji, iż
podanie ww. danych jest wymagane jedynie w
przypadku osób aplikujących na stanowiska, w
stosunku do których prawo określa wymóg
posiadania specjalistycznych uprawnień (np.
prawo jazdy dla kierowcy zawodowego).

Kwestionariusz osobowy dla pracownika: 
„stan rodzinny” – niezbędna weryfikacja sposobu
gromadzenia tych danych oraz zakresu
przetwarzania
Jeśli istnieją odrębne formularze, np. stosowany
w związku ze zgłoszeniem członków rodziny do
ubezpieczenia zdrowotnego, wydaje się iż
niepotrzebne jest powielanie danych dotyczących
stanu rodzinnego w treści kwestionariusza.

Inne wątpliwości: „zawiadomienie osób w razie
wypadku” – problematyczna pozostaje podstawa
prawna upoważniająca pracodawcę do
przetwarzania tych danych. Wydaje się że jedyną
podstawą byłaby wyrażona przez tą osobę zgoda.
Natomiast zapewne wiązać się to będzie z
trudnościami natury praktycznej. Tutaj
konieczny jest również obowiązek informacyjny
wobec tej osoby.
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Formularz ten zawiera również zbyt szeroki zakres danych osobowych
pracownika, nieadekwatny w stosunku do celu przetwarzania danych.

W przypadku w/w formularza adekwatnym zakresem danych powinny być:
imię, nazwisko oraz właściwy dla pracownika NIP lub PESEL.

W praktyce pojawiają się również inne dane na temat miejsca i daty urodzenia
pracownika oraz imion jego rodziców. Podanie imienia, nazwiska oraz NIP lub
PESEL pracownika w zupełności wystarczy, aby ustalić tożsamość składającego
oświadczenie. Pozostałe dane pozostają zbędne.

Nieadekwatne dane pracowników w treści 
oświadczenia dla celów stosowania 
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
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Dokumenty te bardzo często „krążą” w organizacji bez nadzoru. Niekiedy
pracownicy składają karty urlopowe za pośrednictwem współpracowników, a
formularze zanim trafią do działu kadr, są przechowywane w poszczególnych
komórkach organizacyjnych przez nieokreślony czas.

W efekcie w wielu organizacjach pracownicy mają swobodny dostęp do
wypełnionych kart, a co za tym idzie do danych osobowych, które się w nich
znajdują. Wobec powyższego należy zadbać, aby na formularzu karty urlopowej
widniały jedynie te dane, które mają charakter służbowych.

Karty urlopowe 
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Zakres informacji, jakie powinna zawierać umowa o pracę, wskazuje art. 29 kp.

Art. 29.
§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz
warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem
składników wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
Jeśli chodzi o dane pracownika, brak jest uregulowań w tym zakresie.
Administrator powinien samodzielnie dokonać wyboru, biorąc pod uwagę przede
wszystkim zasadę adekwatności.

Umowa o pracę 
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Dokumenty wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w związku z udzieleniem
urlopów okolicznościowych w praktyce bardzo często podlegają kserowaniu.

Takie działanie należy jednak uznać za niezgodne z przepisami.
Wystarczającym rozwiązaniem jest przedłożenie przez pracownika, który
wnioskuje o urlop okolicznościowy dokumentu uprawniającego do uzyskania
urlopu jedynie do wglądu.

Wówczas pracownik działu kadr powinien sporządzić notatkę służbową
potwierdzają fakt okazania dokumentu.

Dokumenty pracownicze, które powinny 
być przetwarzane jedynie do wglądu 
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W praktyce mamy bardzo często do czynienia z papierową listą obecności
znajdującą się w ogólnodostępnym pomieszczeniu lub na korytarzu.

Odnotowywanie informacji o szczegółowych powodach nieobecności
pracownika na liście obecności przechowywanej w zbiorczym skoroszycie
powoduje nieuprawnione udostępnienie danych osobowych pracownika w tym
zakresie wszystkim jego współpracownikom.

Rozwiązanie: odnotowywanie jedynie ogólnej informacji, że w określonym
czasie ma miejsce nieobecność.

Odnotowywanie powodów nieobecności 
pracowników na zbiorczych listach 
obecności 
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Mimo, iż nie ma prawnego obowiązku przekazywania pracownikom tzw.
pasków wynagrodzeń, w wielu organizacjach istnieje taka praktyka.

Poszukując rozwiązania usprawniającego dystrybucję pasków wynagrodzeń
należy pamiętać o dołożeniu należytej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą.

Istnieją w zasadzie dwa rozwiązania: przekazywanie odcinków za
pośrednictwem przełożonych lub drogą e-mailową. Przesyłane dane jednak
powinny zostać zabezpieczone za pomocą środków ochrony kryptograficznej
(np. hasła dostępu). Oczywiście chodzi o e-maile służbowe.

Prywatny adres e-mail nie jest daną, którą pracodawca może przetwarzać.
Legalizowanie przetwarzania prywatnego adresu e-mail jest możliwe za zgodą
pracownika. Oczywiście ważne pozostaje aby była to inicjatywa pracownika.
Zgoda musi być dobrowolna, toteż kluczowe pozostaje aby to pracownik
wystąpił z takim wnioskiem.

Paski wynagrodzeń 
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Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 
upoważnienie do przetwarzania danych. Upoważnienie powinny posiadać wszystkie osoby 
dopuszczone do przetwarzania danych. 

Artykuł 29 – Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego 
Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie 
administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Pracownicy działów personalnych, ze względu na częsty udział w procesie rekrutacji a także na 
bezpośredni kontakt z dokumentacją personalną, aktami osobowymi pracowników, powinny 
otrzymać upoważnienia do przetwarzania danych. Dostęp do danych osobowych pracowników, 
powinien zostać zabezpieczony w możliwie najszerszy sposób. 

Procedura nadawania, modyfikacji lub odbierania upoważnień do przetwarzania danych powinna 
często postrzegana jest jako mało znacząca i bywa lekceważona przez personel działu kadr oraz osoby 
nadzorujące w organizacjach system ochrony danych osobowych. W istocie jednak jest jedną z tych 
procedur wewnętrznych które mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych w 
organizacji danych osobowych. 

Właściwe określenie praw dostępu poszczególnych pracowników do określonych danych osobowych 
pracowników oraz terminowa modyfikacja i odbieranie nadanych upoważnień są podstawowymi, 
elementarnymi krokami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych oraz wykazaniu 
dbałości o ochronę interesów osób, których dane podlegają przetwarzaniu. 

Upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych 
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Dane kontaktowe

r.pr. Justyna Gunia
Senior Associate

AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

j.gunia@axelo.pl

apl. Katarzyna Bielańska
Associate

AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

k.bielanska@axelo.pl
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Dziękujemy
za uwagę


