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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem 

funkcjonowania systemu teleinformatycznego Rządowy Proces Legislacyjny 

 

W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz 

o przysługujących prawach z tym związanych: 

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego Rządowy Proces Legislacyjny, zwanego dalej „systemem RPL”, ma miejsce, 

tzw. współadministrowanie danymi osobowymi, o którym mowa w art. 26 RODO. Oznacza to, że grupę 

podmiotów publicznych odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania systemu RPL łączy oparta na 

przepisach prawa wspólnota celów i sposobów przetwarzania danych. Dane przetwarzane są więc nie przez 

jednego administratora, ale przez grupę współadministratorów, obejmującą współadministratora będącego 

administratorem systemu RPL oraz pozostałych współadministratorów będących podmiotami upubliczniającymi 

informacje i dokumenty w systemie RPL. 

Współadministratorem będącym administratorem systemu RPL, a więc podmiotem odpowiedzialnym za aspekty 

techniczne i informatyczne działania tego systemu, jest Rządowe Centrum  Legislacji z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6. Współadministrator ten prowadzi również dystrybucję Newsletter’a, 

przetwarzając w tym celu dane osobowe użytkowników systemu RPL, którzy złożyli subskrypcję na Newsletter. 

Rządowe Centrum Legislacji dokonuje również upublicznienia w systemie RPL informacji i dokumentów 

dotyczących prac komisji prawniczej. Kontakt z Rządowym Centrum Legislacji w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w związku z zapewnieniem funkcjonowania systemu RPL jest możliwy za 

pomocą podań składanych w formie papierowej w siedzibie urzędu albo listownie na adres siedziby urzędu: 

ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa, oraz wiadomości e-mail wysyłanych na adres: 

kancelaria@rcl.gov.pl. 

Poza Rządowym Centrum Legislacji pozostałymi współadministratorami danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapewnieniem funkcjonowania systemu RPL są podmioty upubliczniające informacje i dokumenty 

w tym systemie. Należą do nich ministrowie, upoważnieni kierownicy urzędów centralnych, sekretarze 

komitetów właściwych do rozpatrzenia określonych kategorii spraw, Sekretarz Stałego Komitetu Rady 

Ministrów oraz Sekretarz Rady Ministrów. Kontakt z tymi współadministratorami jest możliwy za pomocą 

podań składanych w formie papierowej w urzędach lub na adres urzędów obsługujących tych 

współadministratorów. Inne kanały komunikacji wskazane zostały na stronach internetowych właściwych 

urzędów obsługujących tych współadministratorów. 

Wystąpienie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych skierowane do współadministratora, który nie 

jest właściwy ze względu na dokonywane przez tego współadministratora czynności przetwarzania, podlega 

przekazaniu według właściwości. Może to jednak wydłużyć czas udzielenia odpowiedzi na wystąpienie.  

Z tego też względu korespondencję należy kierować przede wszystkim bezpośrednio do 

współadministratora, którego działań dotyczy Państwa wystąpienie. 

Dodatkowe informacje na temat współadministrowania, w tym jego podstaw prawnych, są dostępne 

w dokumencie zatytułowanym „Zasady współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w związku 

z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego Rządowy Proces Legislacyjny”, zamieszczonym na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz na stronie 

https://legislacja.rcl.gov.pl.  
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INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH  

Zgodnie z przepisami RODO każdy ze współadministratorów jest obowiązany we własnym zakresie wyznaczyć 

Inspektora Ochrony Danych. Z poszczególnymi Inspektorami Ochrony Danych można kontaktować się 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym związanych z korzystaniem z praw 

przysługujących osobie, której dane dotyczą. Kontakt możliwy jest za pomocą podań składanych w formie 

papierowej w urzędach lub na adres urzędów obsługujących podmioty będące współadministratorami, a także 

przy wykorzystaniu innych kanałów komunikacji wskazanych na stronach internetowych właściwych urzędów 

obsługujących tych współadministratorów. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Rządowe Centrum Legislacji, jako 

współadministratora będącego administratorem systemu RPL, jest możliwy za pomocą:  

a) podań składanych w formie papierowej w siedzibie urzędu albo listownie na adres siedziby urzędu: 

ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa (ze wskazaniem na kopercie: „Inspektor Ochrony 

Danych”); 

b) wiadomości e-mail wysyłanych na adres: iod@rcl.gov.pl. 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonowania systemu RPL. 

Obowiązek udostępniania określonych informacji i dokumentów za pomocą tego systemu, a więc pośrednio 

również obowiązek zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania tego systemu wynika 

z przepisów art. 8 ust. 3 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52, § 57, § 70, § 80, § 80e, § 97, 

§ 131, § 138, § 146 i § 156 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

W ramach zapewnienia funkcjonowania systemu RPL Rządowe Centrum Legislacji przetwarza dane osobowe 

w następujących celach szczegółowych: 

1) wykonywanie zadań administratora systemu RPL, w tym techniczne i informatyczne utrzymanie systemu – 

podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie 

obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze; 

2) realizacja celów statystycznych i archiwalnych – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze; 

3) zapewnienie użytkownikom systemu RPL dostępu do upublicznionych w nim informacji i dokumentów 

oraz do funkcjonalności systemu – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na współadministratorze; 

4) dystrybucja Newsletter’a – podstawę prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 

lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; 

5) upublicznianie w systemie RPL informacji i dokumentów dotyczących prac komisji prawniczej – podstawę 

prawną przetwarzania danych w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku 

prawnego ciążącego na współadministratorze; 

6) przyjmowanie i dalsze procedowanie, zgodnie z właściwością, komentarzy zgłaszanych przez 

użytkowników systemu RPL za pomocą formularzy udostępnionych przez ten system – w zakresie, 

w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przekazania komentarza do podmiotu 

właściwego, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą; w przypadku, gdy z treści komentarza wynika, że powinien on zostać rozpatrzony w określonym 

postępowaniu uregulowanym przepisami prawa, przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na 

współadministratorze; w pozostałych przypadkach przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia komentarza 

dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  
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Pozostali współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach szczegółowych: 

1) upublicznianie w systemie RPL informacji i dokumentów dotyczących przebiegu prac legislacyjnych oraz 

treści ocen funkcjonowania aktów normatywnych „OSR ex post” – podstawę prawną przetwarzania danych 

w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na 

współadministratorze; 

2) przyjmowanie i dalsze procedowanie, zgodnie z właściwością, komentarzy zgłaszanych przez 

użytkowników systemu RPL za pomocą formularzy udostępnionych przez ten system – w zakresie, 

w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przekazania komentarza do podmiotu 

właściwego, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą; w przypadku, gdy z treści komentarza wynika, że powinien on zostać rozpatrzony w określonym 

postępowaniu uregulowanym przepisami prawa, przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na 

współadministratorze; w pozostałych przypadkach przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia komentarza 

dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe zawarte w dokumentach i informacjach udostępnianych do wiadomości publicznej w systemie 

RPL są dostępne dla nieograniczonej grupy odbiorców, tj. dla każdego, kto przegląda lub przeszukuje 

upublicznione zasoby systemu RPL. Upublicznienie przedmiotowych dokumentów i informacji następuje 

w wykonaniu obowiązku prawnego i służy realizacji konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego. 

Dane osobowe użytkowników funkcjonalności oferowanych przez system, tj. osób przeglądających 

i przeszukujących zasoby systemu RPL, subskrybentów Newsletter’a oraz osób korzystających 

z elektronicznych formularzy służących do zgłaszania komentarzy do projektów aktów normatywnych i innych 

dokumentów zamieszczonych w systemie RPL, mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez 

współadministratorów do przetwarzania danych w ich imieniu w ramach realizacji wskazanych wyżej celów 

przetwarzania, a także podmiotom, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi wsparcia 

technicznego systemu RPL. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dokumenty i informacje upubliczniane w systemie RPL w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa są przechowywane i udostępniane w systemie bezterminowo. Dotyczy to również danych osobowych 

zawartych w tych dokumentach i informacjach, a upublicznionych zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji 

konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego. 

Dane osobowe użytkowników funkcjonalności oferowanych przez system RPL są przechowywane przez okres 

niezbędny do umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności systemu oraz realizacji przez 

współadministratorów celów przetwarzania wskazanych w części „Cele i podstawy przetwarzania danych 

osobowych”. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o czas niezbędny na dochodzenie 

roszczeń albo obronę przed roszczeniami wysuwanymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

współadministratora lub korzystaniem przez użytkownika z funkcjonalności udostępnionych w systemie RPL. 

Dane osobowe subskrybentów Newsletter’a są przechowywane do czasu zakończenia subskrypcji. 

Dane osobowe użytkowników zgłaszających komentarze za pomocą udostępnionego w systemie formularza nie 

są przechowywane w systemie RPL. Komentarz wraz z danymi osobowymi jest przekazywany przez system 

RPL bezpośrednio do jego adresata i w żaden sposób nie zostaje utrwalony w zasobach systemu. 

Współadministrator będący adresatem komentarza decyduje o okresie przechowywania danych zawartych 

w komentarzu, uwzględniając treść tego komentarza. W przypadku kierowanych do współadministratora 

będącego administratorem systemu RPL komentarzy dotyczących kwestii technicznych, zawarte w tych 

komentarzach dane osobowe przechowywane są do czasu załatwienia sprawy. Jeżeli kierowany do tego 

współadministratora komentarz dotyczy kwestii merytorycznych, okres przechowywania danych osobowych 
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będzie wynikał z przepisów prawa znajdujących zastosowanie do rozpatrzenia tych kwestii, a także z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730). 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

W zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności RODO, osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo: 

1) uzyskania od współadministratora potwierdzenia, czy przetwarza jej dane osobowe, a także prawo dostępu 

do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO); 

2) żądania sprostowania jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO); 

3) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (art. 17 RODO); 

4) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO); 

5) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). 

Wnioski dotyczące realizacji ww. praw można kierować do dowolnego współadministratora. Sugerujemy 

jednak, aby wnioski dotyczące czynności przetwarzania danych przez konkretnego współadministratora 

kierowali Państwo bezpośrednio do tego współadministratora. Przekazywanie wniosków według właściwości 

może bowiem wydłużyć czas realizacji Państwa wystąpienia. 

Wniosek powinien pozwalać na identyfikację osoby, która go składa, oraz możliwie precyzyjnie określać czego 

dotyczy żądanie. Możliwość realizacji wnioskowanego uprawnienia będzie badana przez współadministratora na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okoliczności faktycznych i prawnych 

konkretnego przypadku. Nie w każdym bowiem przypadku przepisy dopuszczają możliwość realizacji 

wskazanych wyżej uprawnień. 

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uniemożliwi 

jednak dalsze korzystanie z funkcjonalności systemu RPL, w przypadku których przetwarzanie danych odbywa 

się na podstawie zgody, tj. subskrypcji Newsletter’a oraz możliwości zgłaszania komentarzy za pomocą 

formularza udostępnionego w systemie. W przypadku subskrypcji Newsletter’a cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna dotyczyć niezgodnego 

z przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, przetwarzania danych osobowych. Organem nadzorczym, 

ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781), jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

CHARAKTER PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych, wskazaną w części „Cele i podstawy 

przetwarzania danych osobowych”, stanowi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na 

współadministratorze, podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim pozostaje to niezbędne 

do wykonania tego obowiązku.  

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych, wskazaną w części „Cele i podstawy 

przetwarzania danych osobowych”, stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa swobodnej decyzji. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie 

z funkcjonalności systemu RPL polegających na subskrypcji Newsletter’a oraz zgłaszaniu komentarzy za 
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pomocą formularza udostępnionego w systemie nie jest możliwe bez podania podstawowych danych 

osobowych. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Przetwarzając dane osobowe w celach wskazanych w części „Cele i podstawy przetwarzania danych 

osobowych” współadministrator będący administratorem systemu RPL nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania. 

 


