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Wielość administratorów i ustawowo umocowanych 

realizatorów a odpowiedzialność za przetwarzanie 

– na przykładzie kuratorów sądowych



Ogólne reguły RODO
Założenia 1)

Motyw 11) Aby ochrona danych osobowych w Unii
była skuteczna, należy wzmocnić i doprecyzować
prawa osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki
podmiotów przetwarzających dane osobowe i
decydujących o przetwarzaniu, jak również
zapewnić równorzędne uprawnienia w zakresie
monitorowania i egzekwowania przepisów o
ochronie danych osobowych oraz równorzędne
kary za naruszenia tych przepisów w państwach
członkowskich.



Ogólne reguły RODO
Założenia 2)

Art. 4 pkt 7) „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; jeżeli cele i sposoby takiego

przetwarzania są określone w prawie Unii lub w

prawie państwa członkowskiego, to również w prawie

Unii lub w prawie państwa członkowskiego może

zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać

określone konkretne kryteria jego wyznaczania;



Ogólne reguły RODO
Założenia 3)

Art. 26 ust 1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów
wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni
współadministratorami. W drodze wspólnych uzgodnień
współadministratorzy w przejrzysty sposób określają
odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej
wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego
rozporządzenia, (…), chyba że przypadające im obowiązki i
ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają. W
uzgodnieniach można wskazać punkt kontaktowy dla osób,
których dane dotyczą. .



Ogólne reguły RODO.
Założenia 4)

Art. 28 1. Jeżeli przetwarzanie ma być

dokonywane w imieniu administratora,

korzysta on wyłącznie z usług takich

podmiotów przetwarzających, które

zapewniają wystarczające gwarancje

wdrożenia odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych, by

przetwarzanie spełniało wymogi

niniejszego rozporządzenia i chroniło

prawa osób, których dane dotyczą.



Ogólne reguły RODO
A pozycja kuratora

Biorąc pod uwagę daleko idącą samodzielność,

wnikającą z obowiązującego prawa, w

wykonywaniu ustawowych obowiązków

kuratora (zarówno zawodowego jak i

społecznego) można twierdzić, że istnieją

przesłanki do traktowania ich jako

administratorów danych lub co najmniej

współadministratorów



Ogólne reguły RODO
a pozycja kuratora

Zważywszy jednak na specyfikę sądów, które

charakteryzują się dużą samodzielnością

działań podejmowanych np. przez sędziów,

biegłych itd. można mówić o dość typowym

umocowaniu kuratorów – w ramach realizacji

różnych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Można zatem przyjąć, że kuratorzy zawodowi

traktowani być powinni jako pracownicy sądów

a zatem nie można im przyznać statusu

administratora danych.



pozycja kuratora
relacje

„Art. 9a. 1 Kurator zawodowy przetwarza dane osób, których 

dotyczy postępowanie oraz innych osób wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań, w 

tym również dane w formie zapisu elektronicznego, uzyskane 

przez podmioty i osoby, o których mowa w art. 9 pkt 5, 

podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 

1948 i 2260), jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 

pkt 1-8 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz publiczne i 

niepubliczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 184 oraz z 2016 r. poz. 60)



pozycja kuratora
relacje

„Art. 9a. 2. Administrator danych, o których mowa w ust. 1, jest 

obowiązany udostępnić dane osobowe również w zakresie 

dotyczącym stanu zdrowia, stanu majątkowego, sytuacji 

bytowej, zatrudnienia, nauki, nałogów lub życia rodzinnego 

oraz dane dotyczące przestrzegania porządku prawnego, 

skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także 

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym.

3. Administrator danych udostępnia dane kuratorowi 

zawodowemu nieodpłatnie.



pozycja kuratora
relacje

Art. 35b. Administratorami danych osobowych 

przetwarzanych w celu wykonania zadań, 

obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są 

odpowiednio: 

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych 

osobowych przetwarzanych w toku postępowań 

administracyjnych i innych, prowadzonych na 

podstawie ustawy w Ministerstwie 

Sprawiedliwości; 

2) prezesi właściwych sądów; 

3) Krajowa Rada Kuratorów; 

4) okręgowe zgromadzenie kuratorów.



pozycja kuratora
relacje

„Art. 35a. 1. Minister Sprawiedliwości, prezes sądu 

okręgowego, a także prezes sądu rejonowego może 

przetwarzać dane osobowe osób, o których mowa w 

ust. 1, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

realizowania obowiązków i praw pracodawcy, 

wynikających ze stosunku pracy albo innych 

stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu 

nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. 



pozycja kuratora
relacje

Art. 87 ust. 3 „ Kuratorowi społecznemu, w 

związku z wykonywaniem czynności zleconych 

przez sąd, sędziego lub kuratora zawodowego, 

przysługują uprawnienia, o których mowa w 

art. 9 i art. 9a.”
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