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Opinia prawna 

na zlecenie 

Głównego Geodety Kraju 

 

Przedmiot opinii: 

Przedmiotem niniejszej opinii, sporządzonej na zlecenie Głównego Geodety Kraju 

(dalej zwanym: „GGK”), jest analiza obszaru formalnoprawnego udostępniania 

numeru księgi wieczystej w ramach Geoportalu, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony danych osobowych. 

 

Okoliczności faktyczne: 

Geoportal stanowi narzędzie informatyczne, o którym mowa w przepisie art. 5 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 

z późn. zm.) oraz przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  

o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 z późn. zm.). 

Jedną z informacji w nim udostępnianych w odniesieniu do nieruchomości 

gruntowych, budynkowych i lokalowych, jest numer księgi wieczystej, jako odnośnik 

do internetowego rejestru – Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,  

gdzie publikowana jest treść księgi wieczystej. 

 

W toku korzystania z Geoportalu pojawiły się wątpliwości dotyczące ochrony danych 

osobowych właścicieli nieruchomości ujawnionych w księgach wieczystych oraz 

zasadności udostępniania numeru księgi wieczystej w Geoportalu. 

 

Podstawa prawna: 

1) przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawem geodezyjnym  

i kartograficznym”; 

2) przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą  

o infrastrukturze informacji przestrzennej”; 

3) przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o księgach 

wieczystych i hipotece”; 

4) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej: „ustawą Pzp”; 
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5) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), zwanej dalej: „ustawą o dostępie do informacji 

publicznej”; 

6) przepisy rozporządzenia 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.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88), zwane 

dalej: „RODO”; 

7) przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U.  

z 2010 r. nr 201 poz. 1333), zwane dalej: „Rozporządzeniem w sprawie 

ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”; 

8) przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.  

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 

teleinformatycznym (Dz. U. poz. 312 z późn. zm.), zwane dalej: 

„rozporządzeniem w sprawie zakładania i prowadzenia KW”. 

 

Analiza prawna: 

1. Na wstępie należy podkreślić, że Geoportal infrastruktury informacji 

przestrzennej jest centralnym punktem dostępu do usług, o których mowa  

w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.  

Zgodnie z ww. przepisem, organy administracji prowadzące rejestry publiczne, 

które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy 

tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej 

właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, 

do których zalicza się usługi: 

1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych 

oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 

2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, 

powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie 

zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli 

kartograficznych i zawartości metadanych; 

3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz,  

gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 
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4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 

5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

2. Jednocześnie, zgodnie z załącznikiem do ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej, w Rozdziale 1 „Pierwsza grupa tematyczna”, wskazane są  

w pkt. 6: „działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, 

znajdującego się w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod 

względem prawnym, wydzielone z otoczenia za pomocą linii granicznych”. 

Zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zwaną dalej 

"ewidencją", określa również Rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów  

i usług danych przestrzennych. Ewidencję prowadzi się w systemie 

teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z Geoportalem 

infrastruktury informacji przestrzennej (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie 

ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych). Zgodnie natomiast  

z § 3 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych, ewidencja obejmuje m.in.: „wykaz dostępnych usług danych 

przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych wraz z ich 

adresami URL”. 

3. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 a pkt 2 Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego, dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie 

teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące m.in. „ewidencji gruntów  

i budynków (katastru nieruchomości)”. Zbiory danych te stanowią podstawę 

krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową 

infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy  

o infrastrukturze informacji przestrzennej. Z kolei ewidencja gruntów  

i budynków, w świetle przepisu art. 20 ust. 1 Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego, obejmuje informacje dotyczące: 

1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 

gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych  

lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości,  

w skład której wchodzą grunty; 

2) budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 

danych technicznych; 

3) lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. 
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4. Informacje, określone w przepisie, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, zawierają operat ewidencyjny, który składa 

się z: 

1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 Prawa geodezyjnego  

i kartograficznego, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego 

zapewniającego w szczególności: 

a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, 

b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach 

określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy 

ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych 

rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.  

Co istotne, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne (art. 24  

ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego) i każdy, z ustawowymi 

wyjątkami, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie 

ewidencyjnym (art. 24 ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego).  

Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 

2) wyrysów z mapy ewidencyjnej; 

3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu 

ewidencyjnego; 

4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym 

standardem wymiany danych ewidencyjnych; 

5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). 

5. W tym miejscu wskazać należy, że kluczowym dla zrozumienia niniejszej 

kwestii okazać się może przepis art. 1 ustawy o księgach wieczystych  

i hipotece. W przepisie art. 1 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

ustawodawca wskazał, że księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu 

prawnego nieruchomości. Natomiast przepisie w art. 1 ust. 2 ustawy  

o księgach wieczystych i hipotece rozstrzygnięto, że księgi wieczyste zakłada  

i prowadzi się dla nieruchomości. Powyższe oznacza, że księga wieczysta  

(a w zasadzie jej numer) nie jest „daną osobową”, lecz jest wyłącznie informacją 

przypisaną do danej nieruchomości. Nie można zatem traktować tej informacji 

jako „danej podmiotowej”, lecz wyłącznie jako „daną przedmiotową”. Co za tym 

idzie, Geoportal nie upublicznia danych osobowych np. właścicieli 
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nieruchomości, a jedynie dane identyfikacyjne konkretną nieruchomość. Tym 

większe ma to znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę treść przepisów 

rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia KW. Przepisy te wskazują 

bowiem na konkretne struktury tworzenia numerów ksiąg wieczystych i są 

bardzo łatwe do zidentyfikowania. Dla przykładu: 

1) nieruchomość położona w Bielsku Podlaskim będzie miała księgę 

wieczystą rozpoczynającą się od znaków „BI1P”; 

2) nieruchomość położona w Tczewie będzie miała księgę wieczystą 

rozpoczynającą się od znaków „GD1T”; 

3) nieruchomość położona w Myślenicach będzie miała księgę 

wieczystą rozpoczynającą się od znaków „KR1Y”. 

Zatem, przepisy rangi aktu powszechnie obowiązującego, jakim jest 

rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia KW, same wskazują, jaka 

ma być struktura oznaczania ksiąg wieczystych. Kolejne elementy danej księgi 

wieczystej są również łatwo identyfikowalne – jak np. lokalizacja czy określone 

prawo na nieruchomości. Skoro zatem takie informacje są częścią 

konstytutywną danej księgi wieczystej, a numer księgi wieczystej jest jej 

częścią, to samo utworzenie księgi wieczystej, w zasadzie, prowadzi do 

umożliwienia dokładnego prześledzenia wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących danej nieruchomości, dla której powstała księga wieczysta. 

Innymi słowy, numer księgi wieczystej nie prowadzi do upublicznienia 

informacji o osobie, lecz o nieruchomości. Po samym numerze księgi wieczystej 

nie można ustalić np. kto jest właścicielem nieruchomości czy jakie są 

ograniczone prawa na nieruchomości. Powyższa konstatacja nie prowadzi do 

odmiennych wniosków przy uznaniu, że poprzez odpowiednie „kliknięcia” w 

systemie dotyczącym ksiąg wieczystych (NKW) można zapoznać się z danymi 

właścicieli. Sam numer księgi wieczystej bowiem na to nie pozwala. 

6. Ograniczenie jawności operatu ewidencyjnego zostało uregulowane  

w odniesieniu do konkretnej grupy danych. Zgodnie z przepisem art. 24  

ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, starosta udostępnia dane 

ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa 

w art. 20 ust. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, oraz wydaje 

wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, 

budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych  

lub wypis; 
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2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami 

administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia  

lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne 

związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy 

udostępniany zbiór danych lub wypis; 

2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 

oraz z 2018 r. poz. 1118); 

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny 

w tym zakresie. 

Na gruncie stosowania przedmiotowego przepisu powstała rozbieżność czy 

numer księgi wieczystej jest daną o charakterze przedmiotowym czy też 

podmiotowo-przedmiotowym, wynikająca przede wszystkim z odmiennych 

praktyk przyjmowanych przez poszczególnych starostów. Zgodnie z przepisem 

art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne,  

a jednocześnie, we wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej należy podać 

jej numer jako sposób identyfikacji tej księgi. W konsekwencji samo 

dysponowanie adresem, numerem działki, czy danymi opisującymi właściciela 

lub władającego nieruchomością, nie jest wystarczające, aby uzyskać dostęp 

do księgi wieczystej. Aby przeglądać księgi wieczyste za pośrednictwem portalu 

http://ekw.ms.gov.pl również należy wpisać numer księgi wieczystej.  

7. Przypomnieć w tym miejscu należy, że celem elektronicznych ksiąg 

wieczystych jest utworzeniu rejestru publicznego, który w znakomity sposób 

ma za zadanie zwiększenie pewności obrotu gospodarczego, ale także 

ułatwienie działania różnym podmiotom czy osobom zainteresowanym daną 

nieruchomością. Oznacza to, że celem samym w sobie nie jest, w żadnym 

wypadku, chęć upublicznienia jakichkolwiek danych osobowych. Odmiennie 

zaś, dane osobowe, które mogą znajdować się w elektronicznej księdze 

wieczystej, są elementem „towarzyszącym” tej księdze, a nie jej elementem 

„tworzącym”. Innymi słowy, ani celem istnienia (elektronicznych) ksiąg 

wieczystych ani elementem pobocznym ich funkcjonowania nie jest 

upublicznianie danych osobowych.  

8. Jeżeliby jednak przyjąć, że celem dostępu do (elektronicznych) ksiąg 

wieczystych jest pozyskanie danych osobowych określonych osób (np. 

właścicieli nieruchomości), to weryfikacja dostępu do (elektronicznej) księgi 

wieczystej winna odbywać się na poziomie użytkownika i wykazania przez 

niego określonego interesu prawnego, który winien być weryfikowany. Skoro 
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zatem umożliwia się dostęp do księgi wieczystej każdemu, kto zna lub mógł 

poznać jej numer, to znaczy, że nie ma potrzeby weryfikowania dostępu do tych 

danych.  

9. W orzecznictwie istnieją stanowiska zakładające, że skoro podmiot,  

który uzyska numer księgi wieczystej danej nieruchomości, będzie mógł  

z łatwością uzyskać dostęp do danych osobowych właściciela, użytkownika 

wieczystego, czy też uprawnionego do tej nieruchomości, takich jak: imię, 

nazwisko, imiona rodziców czy numer PESEL, to organ udostępniający jest 

związany treścią art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego,  

zaś wnioskodawca powinien wykazać się interesem prawnym. Innymi słowy – 

skoro uzyskanie numeru księgi wieczystej umożliwia więc uzyskanie obszernej 

informacji o właścicielu nieruchomości, to będzie to informacja o charakterze 

podmiotowo-przedmiotowym (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2019 r., II SA/Gl 795/18; 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2018 r. I OSK 

11/17; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2018 r., 

I OSK 806/17). 

10. Jednocześnie istnieją w orzecznictwie stanowiska przeciwne, zakładające,  

że numer księgi wieczystej stanowi przedmiotowy element opisu 

nieruchomości zawarty w ewidencji gruntów i budynków, podlegający 

ujawnieniu na wniosek w trybie art. 24 ust. 2 p.g.k., bez potrzeby wykazywania 

przez wnioskodawcę interesu prawnego (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r., II SA/Po 1165/17; 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 

2018 r., II SA/Bd 593/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r., II SA/Bd 593/17; wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r., I OSK 802/13; wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r., I OSK 131/17). 

Z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, nie stanowi żadnej 

trudności stworzenie algorytmu dla aplikacji komputerowej, która będzie 

tworzyła „fikcyjne” sekwencje numerów ksiąg wieczystych tylko po to,  

aby otrzymać dostęp do treści „prawdziwych” ksiąg wieczystych.  

11. Powyższe nabiera tym większego znaczenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę 

przepisy innych ustaw, które mogą regulować podobne kwestie. 

12. W pierwszej kolejności wskazać należy na zamówienia publiczne,  

gdzie zarówno w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jak i w dokumentach stanowiących załączniki do tego protokołu  



 

 

St
ro

n
a9

 

(np. wypełnione druki ZP-1, wykazy osób dołączane przez wykonawców  

czy informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób),  

można prześledzić upublicznienie pewnych danych osobowych.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp, protokół z postępowania jest jawny. 

Oznacza to, że ustawodawca zakazuje utajniania tych informacji.  

Niemniej jednak, nie są one dostępne „od ręki” dla każdego.  

Zainteresowana osoba, która chciałaby zobaczyć te dane, musi wystąpić  

do zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie protokołu z konkretnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że działanie 

protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia jest zasadniczo podobne  

do działania Geoportalu – dopiero odpowiednie „kliknięcie” na daną 

nieruchomość powoduje uwidocznienie określonych elementów.  

13. Drugim przykładem może być Biuletyn Informacji Publicznej, który działa  

na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojawiają się w nim 

informacje, poza tymi chętnie udostępnianymi przez podmioty publiczne,  

które pozwalają na zidentyfikowanie osób pełniących określone funkcje  

w danym podmiocie – zarówno z imienia i nazwiska, jak i pełnionej funkcji  

czy też posiadanych uprawnień. Na pierwszy rzut oka nie jest to informacja 

dostępna, ale dopiero poprzez sekwencję określonych „kliknięć” można 

uzyskać określone informacje. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku 

Geoportalu – gdzie dopiero po kilku „kliknięciach” można uzyskać określone 

informacje. 

14. Jeżeli pod uwagę weźmie się przepisy RODO, można byłoby powziąć 

wątpliwość, czy poprzez Geoportal są prawidłowo przetwarzane dane osobowe. 

Wskazać w tym miejscu należy, że przepisy RODO stanowią lex generalis  

dla przepisów dotyczących, szeroko rozumianego, funkcjonowania Geoportalu 

(które to przepisy stanowią lex specialis. Oznacza to, że przepisy RODO 

stanowią zręby dla zasad przetwarzania danych osobowych, a o fakcie jawności 

określonych danych traktują przepisy właściwe dla Geoportalu. Oznacza to,  

że przepisy właściwe dla Geoportalu mają pierwszeństwo stosowania,  

w zakresie ewentualnej ochrony danych osobowych, przed RODO.  

Przepisy te wskazują na jawność elementów uwidacznianych  

w Geoportalu, ograniczając upublicznianie (wykorzystanie) danych 

wyłącznie do sytuacji dotyczących bezpieczeństwa państwa.   

15. Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące ewidencji 

gruntów i budynków z uwagi na niejednolitą możliwość interpretacji, nie są 

jednolicie stosowane przez właściwe organy, a tym samym nie jest możliwe 
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jednoznaczne stwierdzenie, czy publikacja numeru księgi wieczystej w 

Geoportalu stanowi, w jakimkolwiek stopniu, naruszenie prawa.  

W konsekwencji pożądanym byłoby wprowadzenie w warstwie przepisów 

ustawowych jednolitej regulacji, która jednoznacznie rozstrzygałaby sposób 

udostępniania numer księgi wieczystej, jako pośrednio umożliwiającego 

dotarcie do danych osobowych, takich jak imię i nazwisko albo PESEL. 

Jednocześnie, nie ma przy tym regulacji ograniczających przetwarzanie 

określonych danych osobowych przez Geoportal. Przeciwnie, Geoportal 

korzysta wyłącznie z danych opublikowanych (co do zasady jawnych) w innych 

repozytoriach danych – korzysta z danych przetworzonych (wprowadzonych) 

przez inne, właściwe, podmioty. Skoro zatem przepisy właściwe dla tych 

repozytoriów określają, że są one jawne, to Geoportal korzystając  

z domniemania ich jawności i dostępności również może je upubliczniać. Sam 

fakt „zaciągania” danych przez Geoportal nie dokonuje ich odmiennej, od 

pierwotnej, kwalifikacji jako jawnych, o czym wprost decydują przepisy rangi 

ustawowej. Ustawodawca wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Dostrzec zatem należy, że 

element księgi wieczystej, którym jest niewątpliwie jej numer, dotyczy jawnego 

komponentu określonego zbioru. 

16. W zakresie zapytania GGK dotyczącego przetwarzania danych osobowych, 

poprzez pośrednie ich ujawnianie w ramach publikowanego numeru księgi 

wieczystej, wskazać należy, że dane osobowe takie jak imię  

i nazwisko są jawne w ramach ich publikacji w treści księgi wieczystej.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dwukrotnie wydał decyzje 

odmawiające uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych 

skarżącego (osoby fizycznej), w tym ich publikację, w przypadku, jeśli dane 

pochodziły z rejestrów publicznie dostępnych (tak: decyzja z dnia 17 maja  

2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ZSPU.440.705.2018  

oraz decyzja z dnia 30 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ZSPU.440.574.2018). W decyzjach tych Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych wskazał, że właściciele witryn powielających dane, np. z 

KRS nie muszą ani informować o tym osób, których te dane dotyczą, ani 

respektować ich prawa do sprzeciwu. Dane bowiem są publicznie dostępne w 

określonym rejestrze publicznym. 

17. Na marginesie wskazać należy, że z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia 

w codziennym naszym życiu. Poruszamy się samochodami i parkujemy je w 

strefach płatnego parkowania. W parkometrze wpisujemy numery tablic 
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rejestracyjnych, a następnie parkometr drukuje potwierdzenie wniesienia 

opłaty dla danego samochodu w określonym czasie. Naczelny Sąd 

Administracyjny orzekł, że numery rejestracyjne pojazdów nie są danymi 

osobowymi (wyrok z 28 czerwca 2019 r., I OSK 2063/17). Jest to o tyle istotne, 

że przecież po samym numerze rejestracyjnym samochodu nie jesteśmy w 

stanie rozpoznać, kto jest właścicielem pojazdu – tak jak w przypadku numeru 

księgi wieczystej nie wiemy, kto jest właścicielem nieruchomości. Skoro zatem 

numer rejestracyjny pojazdu nie jest daną osobową, to również numer księgi 

wieczystej nie będzie miał takiego przymiotu. Tym bardziej jest to istotne, 

biorąc pod uwagę Geoportal, że samochody funkcjonują w bazie CEPiK. Znając 

numery rejestracyjne można poznać całą historię samochodu czy też jego 

aktualny stan techniczny. Przekazanie szczegółowych danych nie zachodzi na 

podstawie wykazywania jakiegokolwiek interesu, lecz na podstawie 

posiadanych informacji (np. numer rejestracyjny czy numer VIN). Zatem, 

racjonalność ustawodawcy wskazywałaby, że skoro CEPiK pozwala na 

udostępnianie określonych danych, to również Geoportal winien mieć 

możliwość udostępniania danych. W obu bowiem przypadkach ustawodawca 

nie zakazuje czy nie ogranicza katalogu upublicznianych danych. 

 

 

Jednocześnie, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy spółka partnerska 

zastrzega, iż inne - niewskazane przez Zleceniodawcę, fakty i okoliczności mogą 

prowadzić do powstania odmiennych skutków prawnych niż określone w wywodzie 

analizy albo powodować zdarzenia prawne odmiennie kwalifikujące fakty. 
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