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Ochrona danych osobowych w sądownictwie nie doczekała się dotychczas żadnego komplekso-
wego opracowania, a z pewnością jest dziedziną niezwykle istotną. Sądy w Polsce przetwarzają
szereg danych osobowych – od danych stron, uczestników postępowań, poprzez dane biegłych,
kuratorów po dane pracowników czy współpracowników.

Obecnie – po wejściu w życie RODO – ta kwestia ma istotne znaczenie. Z jednej strony bowiem jaw-
ność postępowań sądowych postrzegana wcześniej przede wszystkim jako postulat transparentno-
ści działalności sądów uległa w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu. Na salach sądowych co-
raz częściej zasiada publiczność, nikogo nie dziwi już obecność prasy. Jest to efekt nie tyle zmian
prawnych, ile bardziej działalności organizacji społecznych, dostępności sądów, wiedzy w zakresie
sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Efektem szerokiego dostępu do informacji z sal sądowych
jest również coraz więcej pytań z zakresu informacji publicznej dotyczących rozstrzygnięć sądo-
wych, udziału świadków, działań podejmowanych przez konkretnych sędziów.

Pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie dotyczą przy tym jedynie spraw
sądowych, ale również samych sędziów, ich asystentów czy pozostałych pracowników sądowych.
Zakres tych pytań jest bardzo szeroki – od wieku i miejsca zamieszkania, po wynagrodzenie czy
stosunki rodzinne.

Z drugiej strony nie możemy zapominać ani o prawach osób, które występują w sądzie, ani o sferze
intymności czy prywatności osób pełniących funkcje publiczne (sędziów).

W przypadku sądów, pracownicy Biur Obsługi Interesanta czy też osoby odpowiadające na wnioski
o informację publiczną często mają ogromne wątpliwości, jakich informacji można udzielać przez
telefon, jakie dokumenty przesyłać drogą e-mailową, a jakie wiadomości nie mogą zostać przeka-
zane osobom postronnym.

Nie można także zapominać o profesjonalnych pełnomocnikach, którzy często pragną uzyskać jak
najszybciej (telefon/e-mail) wiadomości nie tylko o rozstrzygnięciu, lecz także o stanie spraw, da-
nych świadków czy innych danych osobowych.

W książce ujęto również zagadnienia dotyczące sprawozdawczości sądowej, udziału mediów
w rozprawach, podczas których przetwarzane są dane osobowe uczestników, świadków czy bie-
głych. Przetwarzanie takich danych osobowych w prasie również wymaga znajomości szeregu ure-
gulowań prawnych.

Niniejsze opracowanie jest kierowane zarówno do wszystkich osób, które pragną otrzymać infor-
mację z sądu (w tym dokumenty zawierające dane osobowe), jak i do pracowników sądów, któ-
rzy udzielają takich informacji. Jest to jednocześnie praktyczny przewodnik, który w przejrzysty
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sposób odpowiada na trudne zagadnienia dotyczące danych osobowych przetwarzanych w sądzie.
Forma pytań i odpowiedzi powinna ułatwić rozwiązanie trudnych zagadnień.

Oddawana w Państwa ręce książka wypełnia jednocześnie istotną lukę, ponieważ na polskim rynku
wydawniczym nie została do tej pory wydana żadna publikacja, która w kompleksowy sposób
przedstawiałaby specyfikę dostępu do danych osobowych w sposób holistyczny, widziana oczami
szeregu grup społecznych – dziennikarzy, pracowników sądów, pełnomocników procesowych czy
sędziów. Autorka – niegdyś pracownik sądu, dziennikarz, a dziś adwokat – uwzględniła bogate
orzecznictwo z zakresu informacji publicznej czy prawa prasowego, ale również starała się doko-
nywać interpretacji przepisów, do których brak jest orzeczeń i interpretacji czy komentarzy (m.in.
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych). Jest to o tyle cenne, że przedstawiła praktyczne
rozwiązania najczęściej występujących problemów czy wątpliwości z zakresu przetwarzania da-
nych osobowych w sądzie.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt praktycznego omówienia kwestii związanych z jawnością postę-
powań, prawem do sądu, udzielaniem informacji przez telefon oraz otrzymywaniem informacji
z sądu w jednym miejscu, co umożliwia sięganie do jednego opracowania bez konieczności żmud-
nego poszukiwania w kilku podręcznikach czy komentarzach.

Całość dopełniają kwestie związane z przetwarzaniem danych pracowniczych, uwzględniające naj-
nowszą nowelizację Kodeksu pracy. Wszystko to nadaje publikacji praktyczny wymiar, który przyda
się każdemu, kto ma do czynienia z danymi osobowymi w wymiarze sprawiedliwości.

Autorka wyraża nadzieję, że oddawana do rąk Czytelnika publikacja stanie się cennym, a może
nawet podstawowym, źródłem wiedzy o danych osobowych w sądzie, co zredukuje czas konieczny
na działania administracyjne w tym obszarze.
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