Informacja dla organizacji realizujących projekty w ramach Programu
FIO w sprawie roli NIW-CRSO jako Administratora Danych Osobowych
beneficjentów końcowych dotacji celowych udzielonych na realizację
zadania publicznego
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do udostępniania przez organizacje realizujące
projekty w ramach Programu FIO danych osobowych beneficjentów końcowych do
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro
Prawne NIW-CRSO przygotowało w tym przedmiocie następującą opinię na przedmiotowy
temat:
Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO1: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie,

przechowywanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie,

pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
zaś zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO: „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych.
Ponieważ, co do zasady, z powierzeniem organizacji pozarządowej realizacji zadania
publicznego i podpisaniem umowy o dotacje, jak również z późniejszym jej rozliczaniem, w
tym z obowiązkami sprawozdawczymi, nie wiąże się przekazywanie do organu administracji
publicznej, który zleca zadanie, danych osobowych osób fizycznych będących np.:
uczestnikami wydarzeń czy innych osób spoza zarządu organizacji, tzn.: nie zakłada się
zbierania takich danych i przetwarzania ich, to w chwili podpisywania umowy o powierzenie
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Rozporządzenie 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).

wykonywania zadania publicznego nie można uznać NIW-CRSO za administratora danych
osobowych tych osób.
NIW-CRSO może stać się administratorem danych osobowych osób biorących udział w
realizacji zadania (w tym osób będących adresatami zadania) tylko w wyjątkowych sytuacjach,
np.: gdyby zaistniała potrzeba ustalenia danych personalnych tych osób do celów kontrolnych.
W każdym innym przypadku przekazywania informacji dotyczących wykonania zadania
obowiązkiem organizacji będzie ukrycie danych osobowych osób fizycznych na
przekazywanych dokumentach.
Dopiero zatem gdy NIW-CRSO zażąda przekazania danych osobowych osób fizycznych
biorących udział w realizacji zadania publicznego, których dane podlegają ochronie, należy
uznać, że NIW-CRSO stanie się administratorem danych osobowych tych osób. Wówczas
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e RODO, zatem nie
jest potrzebna zgoda osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie. W takim przypadku
jednak osoby, których dane dotyczą winny zostać poinformowane o przetwarzaniu ich danych
przez NIW-CRSO w zakresie określonym w art. 14 RODO. Z tego względu rekomendowane jest
w każdym przypadku zbierania danych osobowych poinformowanie osób, których dane
dotyczą przez organizację realizującą projekt, że ich dane mogą zostać przekazane do NIWCRSO, w przypadku, gdyby ta instytucja tego zażądała. W przypadku jednak gdyby faktycznie
doszło do przetwarzania danych osobowych tych osób przez NIW-CRSO, taka informacja o
samej możliwości przekazania tych danych do NIW-CRSO jest niewystarczająca, ponieważ
osoby, których dane dotyczą muszą wiedzieć, że do przetwarzania danych doszło, a także
winny znać cel i czas przetwarzania ich danych oraz mieć możliwość skorzystania ze swoich
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że nie każde dane są danymi osobowymi, które podlegają
ochronie na podstawie RODO. Zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Z powyższego wynika, że
jeżeli na podstawie określonych danych nie można zidentyfikować konkretnej osoby (np.: na
podstawie samego imienia i nazwiska jest to raczej trudne), to nie mamy do czynienia z danymi
osobowymi podlegającymi ochronie.
Podsumowując, zważywszy na fakt, że standardowo dane osobowe uczestników zadania
publicznego powierzonego do realizacji organizacji pozarządowej nie zostają przekazane do
organu nadzorującego wykonanie zadania i wykorzystanie dotacji udzielonej na to zadanie, na
etapie podpisywania umowy o powierzenie zadania publicznego czy działań w ramach
realizacji zadania publicznego organ ten nie staje się administratorem danych osobowych tych
osób. W przypadku zaś, gdyby zaistniała konieczność przekazania tych danych do organu,
zarówno organ, który staje się wtedy administratorem danych osobowych, jak i organizacja,
która w momencie przekazania tych danych nie przestaje nim być, winni podjąć stosowne
działania w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów regulujących ochronę
danych osobowych. Jednak jakie to będą działania konkretnie, to już zależy od danej sytuacji.

