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Decyzja OR1431.12.201 3WS

Na podstawie art. I ust. l, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. I, art. 16 ust. I ustawy z dnia 6

września 200lr. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2007r. w 112, poz. 1|98 z

późn, zm,) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia I997t o ochronie danych

osobowych (Dz' U. z 2002t' nr l01 poz. 926 z późn. zm.) odmawiam udostępnienia

informacji publicznej w zakręsie doĘczącym ujawnienia wnioskodawcy danych osobowych

(imion i nazwisk) 11 osób ftzycznych, nie pełniącyclr f,mkcji publicznych, uczestniczących w

wvieździe do Werlte.

Uzasadnienie

rV cniu 04 lipca 2013r. cc Urzęcu }.,!iaglc...'t I-iczbarliu \Varmińskina r"płynetł .'',niosei<

PanaAndrzeja Pieślaka o udzielenię informacji publicznej, poprzęzprzekazanie listy osób

uczestniczących w wyjeździe organizowar|ymptzez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

do Werlte w okręsię od29 czerwca}}|3r. Do 02 lipca 2013r.

Analizując złoizony wniosek Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznat, Że iądana informacja

jest informacją publiczną w rozumięniu art. 1 ust. l ustawy o dostępie do informacji

publicznej i co do zasady ulega udostępnieniu w Ębie określonym tą ustawą. Zgodnie z art. 2

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczenia w doĘpie do informacji

wynikają między innymi z art. 5 tej ustawy. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy:

,,Prqwo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prwątność osoby

fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. ograniczenie to nie doĘczy informacji o osobąch

pełniących funkcje publiczne, mających zv,iązek z pełnieniem tych funkcji, w tym o

warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub

przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,'.

Poniewaz ustawa wyruźnie wył'ącza z ochrony ograniczenia dotyczące prywatności osób

publicznych, wnioskodawcy udzielono informacji o tych osobach wraz z podaniem ich

Lidzbark Warmiński, dnia 8 lipca 20l3r.
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danych osobowych (imienia i nazwiska). Dlatego wnioskodawcy zostałaudzięlona informacja
obejmująca osoby publiczne uczęstniczącę w wy1eżdzie, tj. radnych, staroście, burmistrzu.
Zastępcy burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika miasta i komendanta Strazy Miejskiej.
Natomiast pozostali uczestnicy wyjazdu nie byli osobami publicznymi w rozumieniu ustawy i
w związku z tym ich dane osobowe chronione są zarówno na podstawie prz'Ąoczonego art. 5
ust' 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak równięż na podstawie przepisów ustawy
z drua 29 sierpnia 1997t. o ochronie danych osobowych. Ustawa ta przewiduje generalny
zakaz przetwarzania posiadanych danych osobowych (w tym ich ujawniania) obejmujących
takżę imiona i nazwiska. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy przetwarzanie (udostępnienie)
danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, któĘ dane dotycząvqrazina to zgodę, chybażze chodzi o usunięcie dotyczących

jej danych,

2) jest to niezbędne d|a zrea|izowania uprawnienia lub spełnienia obowią2ku wynikającego
z przepisu prawa,

3) jest to konięczne do rea\izacji umowy' gdy osoba, której dane dotyczaujestjej stroną lub
gdy jest to niezbędne do podjęcia działan przed, zawarciem umowy na ządanie osoby,
której dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonaniu ok,.jlony"h prawem zadan realizowanych d1a dobra
publicznego,

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, aprzetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, któĘ dane dotyczą.

W toku postępowania Burmistrz Lidzbarka V/armińskiego wystąpił do wszystkich osób
uczestIiczących vryjeździe (nie pełniących funkcji publicznych) z informacją o toczącym się
postępowaniu.Każdaz tych osób odmówiła ujawnienia swoich danych osobowych'
W ocęnie Burmistrza Lidzbarka ril/armińskiego nie występują żadne przesłanki pozwa|ające
na ptzetworzenie danych osobowych uczestników wyjazdu nię pełniących frmkcji
publicznych, które uzasadniałyby przekazanie wnioskodawcy żądanychdanych osobowych.
W orzecznictwie sądowyn dotyczącym ujawniania danych osobowych w ramach dostępu do
informacji publicznej od dana uksŹałtowany jest pogląd, iż ustawa o ochronie danych
osobowych jest ustawą szczególną w stosunku citl ustawy o dostępie do informacji publicznej
i jej przepisy obejmujące ochronę tych danych mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy
o dostępie do informacji publicznej. Potwierdzają to liczne orzeczeniasądów, między innymi:

t' Wyrok WSAw Gliwicach z|O.0|.2O|2r. IV SAB/GI 69/||,Lęxnr ll0381:



2. WyrokNSA z6.I0.f01|r,I osK l510/l1, Lęx964681:
3. WyrokNSA z13.01.20l1:.I OSK 440110,Lex nr 9SZ04t.

Z przedstawionych powodów Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego odmawia udostępnienia
informacji publicznej w zakręsie podania dirnych osobowych osób nie pełniących funkcji
publicznych.

Jednocześnie na podstawie art, 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie informacji publicznej

wyjaśniam, ie w tracię postępowania o udzielenie informacji publicznej stanowisko w
sprawie zajęły następujące osoby:

Maria Grzegorzewska

Karol Siergiej

Wskazuję takze, źze decyzja odmowna dotyczy 11 osób fizycznych niepełniących funkcji
publicznych.

Pouczenie:

od decyzji przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w olsŹynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. odwotanie wnosi
się za pośrednictwem Burmistrza LidzbarkaWarmińskieso.

Otrzyrnuje

Andrzej Pięślak


