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Szanowny Panie, 

 

Fundacja Panoptykon jest założoną w 2009 r. organizacją pozarządową zajmującą się ochroną 

praw człowieka w kontekście problematyki społeczeństwa nadzorowanego. W obszarze naszych 

głównych zainteresowań jest m.in. stosowanie monitoringu wizyjnego, a także ochrona danych 

osobowych. 

Kontaktujemy się z Panem w związku z otrzymaną przez nas informacją, iż warunkiem 

niezbędnym do otrzymania biletu zniżkowego do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia 

przez osoby z niepełnosprawnością jest „uprzednie wyrażenie zgody przez osobę 

niepełnosprawną (jej opiekuna) na przetwarzanie jej danych, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, zawartych w przekazanej dla Parku Rozrywki kserokopii aktualnego 

dokumentu (dokumentów) potwierdzającego niepełnosprawność” (pkt 9 Regulaminu dla gości 

rodzinnego parku rozrywki Energylandia w Zatorze). Analogiczne rozwiązanie przyjęte jest 

w pkt 3 Regulaminu, zgodnie z którym skorzystanie z biletu urodzinowego możliwe jest 

wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Park Rozrywki danych zawartych 

w kserokopii dokumentu potwierdzającego datę urodzin. Celem przetwarzania danych 

zawartych w kserokopiach dokumentów jest zgodnie z Regulaminem „wystawienie 

faktury/rachunku oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej Parku Rozrywki”. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), administrator danych zobowiązany jest zapewnić, by 

gromadzone dane były adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Wydaje się, 

że przechowywanie ww. dokumentów sprzeczne jest z zasadą adekwatności. Do wystawienia 

biletu ulgowego wystarczające byłoby okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność. Podobnie prowadzenie sprawozdawczości finansowej Parku Rozrywki 

w naszej ocenie nie wymaga przetwarzania danych zawartych we wspomnianych dokumentach. 

Państwa praktyka budzi szczególne zastrzeżenia, bowiem po części dotyczy tzw. danych 

wrażliwych, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, wśród których 

znajdują się m.in. informacje dotyczące stanu zdrowia. Ich przetwarzanie jest co do zasady 

niedopuszczalne, a wyjątkowa możliwość przetwarzania tych danych obarczona jest 

dodatkowymi wymogami, np. koniecznością uzyskania pisemnej zgody. 

Naszych wątpliwości dotyczących adekwatności i celowości przetwarzania danych nie zmienia 

fakt, iż zgodnie z Regulaminem podstawą do ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą. Zgoda ta, a także przydatność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratora danych (w tym wypadku wystawienia faktury/rachunku 
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oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej) nie wystarczą do stwierdzenia 

dopuszczalności przetwarzania danych. Należy bowiem zauważyć, że spełnienie owych 

przesłanek nie uchyla obowiązku zapewnienia, by dane były adekwatne do celów, w jakim są 

przetwarzane. Oznacza to m.in. brak możliwości realizacji celu, do jakiego służy przetwarzanie 

danych za pomocą innych, mniej ingerujących w prywatność form działania – np. prowadzenia 

sprawozdawczości finansowej jedynie na podstawie informacji zarejestrowanych podczas 

okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę Regulaminu, który w naszej ocenie w obecnym 

kształcie narusza ustawę o ochronie danych osobowych. 

 

 

W imieniu Fundacji Panoptykon 

 

 

_______________________________ 

Małgorzata Szumańska 

Wiceprezeska 

 

 

Do wiadomości: 
1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 


