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W związku z Pana pismem, które wpłynęło do Biura Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych drogą elektroniczną w dniu 1 września 2014 r., uprzejmie zauważam, iż
zgodnie z § 45 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnta z dnia 13 lipca ż0l2 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do

kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów

oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r, poz.995) w ramach

zajęc, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, za zgodą dyrektora, mogą być wykorzystane

zarejestrowane fragmenty przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Warunkiem

Ęykorzvstania zareiestrowanych fragmentów jest zachowanie zasad ochron), danych osobow}rch. w
tym w szczególności zasad dotyczących ochrony wizerunku osob}, egzaminowanej i egzaminatora

fpodkreślenie GIODO], co dotyczy też innych osób, których dane osobowe mogą być ujęte na

nagraniu,

Oczywistym jest, tż dla ww. celów dydaktycznych, nie jest koniecznym przetwarzanie

danych osobowych osób, których określone nagrania dotyczą, tym samym natomiast, odpowiednia

anonimizacja ww. danych będzie stanowić wypełnienie postanowień art. 26 ust 1 ustawy z dnia29
sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz, 1182 z póżn. zm.) zwanej

dalej takze ustawą. Artykuł 26 ust, 1 stanowi, iz administrator danych przetwarzający dane

powinien dołożyć szczegolnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a

w szczegolności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: I) przetwarzane zgodnie z pfawem;

2) zbterane dla oznaczonych, zgodnych z prawęm celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżęniem ust, ż; 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w
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stosuŃu do celów, w jakich są przetwarzane; 4) przechowywane w postaci umożliwiającej

identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuzej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu

ilrzetwaruania. Zgodnie bowiem z art.7 pkt 2 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o przetwarzaniu

danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, m.in. ich

usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Podkreślić dodatkowo należy, iz dokonanie ww. odpowiedniej anonimizacji nie powinno

stanowić jakiegoś szczególnego obciązenia podmiotu odpowiadającego za prawidłową organizację

zajęc, nawet, gdy obejmuje ona nie tylko wizerunek osób uczestniczących w nagraniu,Iecztakże

wszelkiego rodzaju informacje mogące prowadzić do identyfikacji osób ftzycznych (w

szczególności fragmenty rozmów).

Jednoczęśnie przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, której termin udzielenia

spowodowany jest koniecznością realizacji w pierwszej kolejności określonych ustawą zadań

GIODO - do których nie na|eży udzielenie porad prawnych - i wskazuję, iz więcej informacji na

temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym treść obowtązujących we wspomnianym

zakresie aktów prawnych, jak równiez wskazówki co do ich stosowania w praktyce, znajduje się na

stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod adresem

www.giodo.gov.pl.
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