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 Data: dnia 1 sierpnia 2022 r.

 Organ: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

 Pytanie prejudycjalne zadane przez: 
Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie
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Rozumienie definicji danych 
szczególnej kategorii

Do danych szczególnej kategorii z art. 9 RODO
zaliczamy dane ujawniających pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby.
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W wyroku z dnia 1 sierpnia 2022 r. (syg. C 184/20) TSUE wydał orzeczenie
dot. dwóch pytań prejudycjalnych zadanych przez Okręgowy Sąd
Administracyjny w Wilnie, które dotyczyły wykładni przepisów RODO,
w celu ustalania, czy dane osobowe zawarte w oświadczeniu
o interesach prywatnych dotyczące Litewskich osób, które pracują
w sektorze publicznym publikowane na dedykowanej stronie
internetowej mogą ujawnić informacje na temat życia prywatnego
składającego oświadczenie i jego współmałżonka, konkubenta lub
partnera oraz jego dzieci, w związku z czym czy ich ujawnienie może
naruszyć prawo zainteresowanych osób do poszanowania ich życia
prywatnego (w tym dane szczególnej kategorii).
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TSUE orzekł, iż:

1. Ponieważ informacje te odnoszą się do osób fizycznych wskazanych
z imienia i nazwiska, informacje, które mają być opublikowane na
stronie internetowej stanowią dane osobowe, a okoliczność, że
informacje te wpisują się w ramy działalności zawodowej
składającego oświadczenie, nie może pozbawić ich tej kwalifikacji;

2. Regulacja państwowa dot. publikacji ww. informacji ma m.in. na celu
zapewnienie pierwszeństwa interesu publicznego przy podejmowaniu
decyzji przez osoby pracujące w sektorze publicznym,
zagwarantowanie bezstronności tych decyzji i zapobieganie
konfliktom interesów, jak również powstawaniu i rozwojowi korupcji w
sektorze publicznym – cele to bezsprzecznie leżą w interesie
publicznym, a zatem są prawnie uzasadnione;

3. Publiczne podawanie w Internecie imiennych danych osób
wymienionych powyżej może ujawnić informacje dotyczące
niektórych szczególnie chronionych aspektów życia prywatnego
zainteresowanych osób, w tym na przykład ich orientacji seksualnej;

4. Zestawienie wymaganych danych pozwala na stworzenie niezwykle
szczegółowego portretu życia prywatnego zainteresowanych osób;
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5. Przetwarzania powoduje swobodny dostęp do tych danych
w Internecie dla ogółu opinii publicznej, a tym samym dla
potencjalnie nieograniczonej liczby osób;

6. Przetwarzanie należy uznać za stanowiące poważną ingerencję
w prawa podstawowe do poszanowania życia prywatnego i do
ochrony danych osobowych zainteresowanych osób;

7. W niniejszej sprawie, mimo że dane osobowe, których publikacja jest
obowiązkowa nie stanowią ze względu na swój charakter danych
szczególnie chronionych, gdyż jest to imię i nazwisko współmałżonka,
konkubenta lub partnera składającego, to jednak można wywieść z
tych oświadczenie pewne informacje dotyczące życia lub orientacji
seksualnej składającego oświadczenie i jego współmałżonka,
konkubenta lub partnera.

8. „Zamieszczanie, na stronie internetowej organu publicznego […]
danych osobowych mogących pośrednio ujawnić orientację
seksualną osoby fizycznej, stanowi przetwarzanie dotyczące
szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu tych
przepisów.”
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Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny

Head of Data Protection/Compliance Practice

anna.matusiak-wekiera@jdp-law.pl

Kontakt

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym newsletterze są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru
reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie
należy traktować jako porady prawnej ani ofert handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat,
żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych
w newsletterze.

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. 

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

T : +48 22 246 00 30 |  F : +48 22 246 00 31 

E: office@jdp-law.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000880140, REGON: 140887753,

NIP: 7010056483

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do bezpośredniego
kontaktu z naszą ekspertką.
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