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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1008/2011, którą złożyła M.R.-W. (Litwa) w imieniu 
„Europejskiej Fundacji Praw Człowieka”, w sprawie nieprzestrzegania przez 
władze litewskie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do zmiany litewskiej ustawy oświatowej oraz związanego z tym 
komunikatu dla 26 000 osób należących do mniejszości etnicznych na Litwie (Polaków, 
Rosjan i Białorusinów). Składająca petycję zaznacza, że do zainteresowanych uczniów,
z których większość jest niepełnoletnia, przesłano pisma w tej sprawie, i kwestionuje ona 
zgodność z prawem takiej procedury, która wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad w dziedzinie 
ochrony danych. Składająca petycję odnosi się w szczególności do dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, której art. 7 stanowi, 
że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, 
jednoznacznie wyraziła na to zgodę, zaś art. 8 stanowi, że państwa członkowskie zabraniają 
przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne. Dlatego 
powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-524/06 (Heinz Huber 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec), składająca petycję wzywa Parlament Europejski 
do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Składająca petycję, Europejska Fundacja Praw Człowieka, utrzymuje, że doszło do naruszenia 
danych osobowych mniejszości narodowych na Litwie w związku z wysłaniem przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej do 26 000 osób – uczniów 
uczęszczających do szkół dla mniejszości narodowych i należących do tych mniejszości –
pisma w ich języku narodowym informującego o zmianach, jakie zostaną wprowadzone do 
litewskiej ustawy oświatowej. Zdaniem składającej petycję, oznacza to, że rząd Republiki 
Litewskiej posiada dane dotyczące pochodzenia etnicznego rodzin należących do mniejszości 
narodowych powiązane z ich adresem zamieszkania. 

Dyrektywa o ochronie danych (dyrektywa 95/46/WE1) określa ramy prawne przetwarzania 
danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. Ma ona zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Określa zasady przetwarzania danych 
osobowych oraz prawa podmiotów danych w odniesieniu do ich danych osobowych. Zasady 
te muszą być przetransponowane do prawa krajowego wdrażającego tę dyrektywę. 

Dane osobowe są zdefiniowane w art. 2 dyrektywy jako wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do 
zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, 
szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość. 

Dyrektywa przewiduje zasady, których należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych, tak 
aby było ono zgodne z prawem. Przetwarzanie danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne czy przynależność do związków 
zawodowych, a także danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego, jest zakazane zgodnie
z art. 8 dyrektywy. Takie dane mogą być jednak przetwarzane w określonych wyjątkowych 
przypadkach. Pod warunkiem ustanowienia odpowiednich środków zabezpieczających, 
państwa członkowskie mogą w szczególności, ze względu na istotny interes publiczny, ustalić 
dodatkowe wyłączenia na mocy ustawy krajowej lub decyzji organu nadzorczego (art. 8 ust. 
4).

W granicach tych restrykcyjnych przepisów, państwa członkowskie mogą postanowić
o zgromadzeniu w szkołach danych osobowych dzieci dotyczących ich rasy lub statusu 
imigranta, aby dopilnować, by szkoły były świadome tych faktów i zwracały wystarczającą 
uwagę na uczniów o innych korzeniach kulturowych (na przykład językowych) niż większość
w danym państwie członkowskim. Grupa robocza ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy 
95/46/WE stwierdziła w opinii nr 2/2009, że kryterium przetwarzania takich informacji 
powinny stanowić zasady najlepszego interesu dziecka i rygorystycznego ograniczenia celu2. 

Domniemane przetwarzanie danych osobowych nie jest samo w sobie niezgodne z prawem, 

                                               
1

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 
281 z 23.11.1995, s. 31
2

Artykuł 29 opinii grupy roboczej nr 2/2009 w sprawie ochrony danych osobowych dzieci.
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zgodnie z dyrektywą 95/46/WE. Zależy to raczej od tego, czy spełnione zostały kryteria,
o których mowa powyżej.  

Nie naruszając uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów, nadzór nad krajowymi 
przepisami transponującymi dyrektywę 95/46/WE i egzekwowanie jej postanowień należy do 
obowiązków władz krajowych, w szczególności organów ochrony danych utworzonych na 
mocy art. 28 tej dyrektywy. 

Podsumowanie

Na podstawie informacji udzielonych przez składającą petycję Komisja nie może stwierdzić 
naruszenia dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. 

W celu uzyskania dalszych informacji składająca petycję może skontaktować się
z Państwowym Inspektoratem Ochrony Danych na Litwie. Instytucja ta, utworzona
w wykonaniu przepisów art. 28 dyrektywy 95/46/WE, posiada niezbędne uprawnienia do 
zbadania sprawy i położenia kresu przetwarzaniu danych, w przypadku gdy uzna je za 
niezgodne z prawem.


