Czy z pełnomocnikiem do spraw uchodźców z Ukrainy zatrudnionym na podstawie
umowy zlecenie należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?
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PYTANIE
Miasto powołało pełnomocnika do spraw uchodźców z Ukrainy (umowa zlecenie - osoba
niezatrudniona w urzędzie). Zadania pełnomocnika to: 1) organizacja relacji samorządu ze
społecznością ukraińską, 2) wsparcie nowo przybyłych obywateli Ukrainy w integracji z
lokalnym środowiskiem, 3) reprezentowanie obywateli Ukrainy w instytucjach rynku pracy,
4) pomoc w organizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą, 5) koordynacja współpracy
lokalnych organizacji pozarządowych ze społecznością ukraińską.
Czy pełnomocnikowi należy nadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czy
należy w takiej sytuacji zawrzeć umowę powierzenia?
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
Wybór pomiędzy upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych a powierzeniem
przetwarzania zależy do sposobu organizacji procesu przetwarzania.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie
W podanym w pytaniu zagadnieniu kluczowe jest ustalenie, czy wskazany zleceniobiorca
będzie przetwarzał dane osobowe. Podany zakres działań będzie wiązał się z przetwarzaniem
danych osobowych (wspieranie, integrowanie – te zadania będą przebiegały z
przetwarzaniem danych osobowych), konieczne jest zatem ustalenie, który środek
organizacyjny – upoważnienie czy powierzenie powinien warunkować dostęp do danych
osobowych. Obie instytucje regulowane są przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO.
Sposób organizacji procesu przetwarzania danych osobowych (czyli wybór właściwego
środka organizacyjnego ochrony danych osobowych) należy uzależnić od przyjętego sposobu
przetwarzania w ramach zleconych zadań. Kluczowe jest przy tym ustalenie, kto decyduje o

technicznych aspektach przetwarzania, należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy
zleceniobiorca będzie przetwarzał dane osobowe – w związku z realizowanymi zadaniami –
w ramach zasobów dostarczonych przez administratora (np. będzie przetwarzał i
przechowywał dane w pomieszczeniach administratora, będzie korzystał z poczty
elektronicznej administratora, będzie korzystał z systemów informatycznych dostarczanych
przez administratora). W takim przypadku zasadne będzie upoważnienie zleceniobiorcy do
przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora. Na taki kierunek działań
wskazywał także organ nadzorczy, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
poradniku dla pracodawców: "…W sytuacji, gdy administrator korzysta również z
cywilnoprawnych form zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia), gdzie tak zatrudnione
osoby w efekcie przy przetwarzaniu danych osobowych korzystają ze środków i rozwiązań
organizacyjnych administratora (np. systemów, pomieszczeń), a ponadto robią to na
polecenie administratora, również należy uznać upoważnienie, jako warunek dopuszczający
przetwarzanie danych." (UODO. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla
pracodawców. Październik 2018, s. 41).
Jeżeli jednak proces przetwarzania danych osobowych będzie zorganizowany w taki sposób,
że zleceniobiorca będzie korzystał z własnych narzędzi ich przetwarzania (np. systemów
informatycznych) należy rozważyć zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Taki sposób wykonywania tych działań pozwala bowiem na ocenę, że tak
działający zleceniobiorca nie jest członkiem personelu administratora, a swoim działaniem
może wypełnić status podmiotu przetwarzającego – zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO. Należy też
podkreślić, że tego typu relacja powinna mieć co do zasady miejsce, o ile zleceniobiorca jest
wyodrębniony organizacyjnie od administratora. Zatem, organizacyjne oddzielenie
zleceniobiorcy od administratora oraz przetwarzanie danych poza strukturą i narzędziami
administratora powinny być przesłankami uzasadniającymi przyjęcie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych jako warunku dostępu do danych osobowych.

