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ZAKRES DANYCH 
Czy zbieranie jest dopuszczalne/Dlaczego/Kiedy/W jakim celu/Na jakiej 
podstawie prawnej 

IMIĘ (IMIONA) I 
NAZWISKO 

TAK - zarówno od kandydata do pracy, jak i pracownika - art.  221 § 1 pkt 1 Kp 

  

NAZWISKO 
RODOWE 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 
zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 

i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do 
emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 

zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że informacja w tym zakresie w 
kwestionariuszu osobowym dla pracownika jest nieadekwatna. 

IMIONA 
RODZICÓW 

NIE -  od 4 maja 2019 r. po wejściu w życie ustawy dostosowującej poszczególne 
akty prawne (w tym Kodeks Pracy) do RODO nie można przetwarzać danych, 

dotyczących imion rodziców. 

NAZWISKO 
RODOWE MATKI 

NIE - zdaniem GIODO "przetwarzanie danych dotyczących nazwiska rodowego 
matki pracownika nie może być uznane za zgodne z prawem, gdyż wykracza 

poza zakres danych osobowych wskazany w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, a 

obowiązek ich podania nie wynika z odrębnych przepisów prawa" 
(http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/3324/j/pl/) 

PESEL 1.    Od kandydata do pracy - wyłącznie w celu skierowania go na wstępne 
badania lekarskie. Podanie nr PESEL osoby skierowanej na badania 

lekarskie przewiduje obowiązujący od 01.04.2015 r. wzór skierowania na 
badania lekarskie, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 

do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996.69.332 ze zm.). 
2.    Od pracownika -TAK - art.  221 § 2 pkt 2 Kp. 

NIP Od kandydata do pracy – NIE. 

Od pracownika – w zasadzie TAK.  Pkt 3 wzoru „Kwestionariusza osobowego 

dla pracownika”, stanowiącego załącznik Nr 1a do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
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przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286 ze 
zm.), zawiera miejsce na Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Z drugiej jednak 
strony od pewnego czasu co do zasady identyfikatorem podatkowym osób 
fizycznych jest PESEL. Z uwagi na to informacje o NIP należałoby zbierać tylko 
od tych tylko od tych pracowników, którzy oświadczą, że NIP jest ich 

identyfikatorem podatkowym. 

DATA URODZENIA TAK - zarówno od kandydata do pracy, jak i pracownika - art.  221 § 1 pkt 2 Kp 

MIEJSCE 
URODZENIA 

NIE – ani od kandydata do pracy ani od pracownika. Przetwarzanie danych o 
miejscu urodzenia nie ma podstawy prawnej.  

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 

Od kandydata do pracy – NIE.  

TAK – od pracownika - art.  221 § 3 pkt 1 Kp 

DANE 
KONTAKTOWE 

TAK - zarówno od kandydata do pracy, jak i pracownika - art.  221 § 1 pkt 3 Kp 

ADRES 

ZAMELDOWANIA 
NA STAŁE MIEJSCE 

POBYTU 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. Art. 36 ust. 10 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w 

szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których 
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, 
nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień 

niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub 

renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli 

jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do 
korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu 

i adres zamieszkania. „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu” należy 
wskazać w części XI „Zgłoszenia do ubezpieczeń / zgłoszenia zmiany danych 

osoby ubezpieczonej” (ZUS ZUA), według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1  do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 
r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i 
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych 
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji 
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o 

pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych 

dokumentów (Dz.U.2014.1844 z późn. zm.). 

Uwaga: GIODO w wyjaśnieniach 

(http://www.giodo.gov.pl/358/id_art/3216/j/pl/, http://www.giodo.gov.pl/pli
k/id_p/2640/j/pl/) – odnosząc się do pytania „Czy uczelnia publiczna może 

gromadzić za pomocą kwestionariuszy osobowych informacje o pracownikach 

– nauczycielach akademickich – dotyczące ich miejsca urodzenia, narodowości 
czy adresu meldunkowego? - stwierdził, że: „Wskazanie na miejsce 
zamieszkania nie jest równoznaczne ze wskazaniem dokładnego adresu 

meldunkowego ani adresu zamieszkania. Jedynym adresem, którego podania 
można żądać od pracownika, jest adres do korespondencji, na który wskazują 
przepisy Kodeksu pracy.” 
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ADRES 

ZAMIESZKANIA 

Od pracownika – TAK: 

- art. 221  §3 pkt 1 KP 

- w celu wypełnienia informacji i deklaracji z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

- w celu zgłoszenia do ubezpieczeń, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres 
zameldowania na stałe miejsce pobytu. Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2015.121 
z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności 
następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 
ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, 
obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, 

posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na 

stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres 

zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest 
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

  
 

WYKSZTAŁCENIE Od kandydata do pracy – TAK, ale tylko wtedy  gdy jest to niezbędne do 

wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – art. 
221 § 1 pkt 4 w związku z art. 221 § 2 

TAK – od  pracownika - art.  221§ 3 pkt 4 Kp 

PRZEBIEG 
DOTYCHCZASOWE
GO ZATRUDNIENIA 

Od kandydata do pracy – TAK, ale tylko wtedy  gdy jest to niezbędne do 
wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – art. 
221 § 1 pkt 6 w związku z art. 221 § 2 

TAK – od  pracownika - art.  221 § 3 pkt 4 Kp 

OBYWATELSTWO Od kandydata do pracy - NIE  

Od pracownika –TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 
społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 

zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 
i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do 
emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 
zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

  

Uwaga: GIODO w wyjaśnieniach 
(http://www.giodo.gov.pl/358/id_art/3216/j/pl/ i http://www.giodo.gov.pl/pli

k/id_p/2640/j/pl/) – odnosząc się do pytania „Czy uczelnia publiczna może 
gromadzić za pomocą kwestionariuszy osobowych informacje o pracownikach 

– nauczycielach akademickich – dotyczące ich miejsca urodzenia, narodowości 
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czy adresu meldunkowego? - stwierdził, że: „A zatem z obowiązujących 

przepisów nie wynika, aby można było pozyskiwać informacje o miejscu 
urodzenia pracownika czy o jego obywatelstwie”. 

IMIONA I 
NAZWISKA DZIECI 

Od pracownika -TAK,  jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu 
na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w 
prawie pracy - art.  221 § 2 pkt 1 Kp 

DATY URODZENIA 
DZIECI 

Od pracownika -TAK,  jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu 
na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w 
prawie pracy - art.  221 § 2 pkt 1 Kp 

PRYWATNY 
NUMER/NUMERY 

TELEFONU 

KANDYDATA DO 

PRACY/PRACOWNI
KA 

Od kandydata od pracy – bez jego zgody, w zasadzie NIE (nie przewidują tego 
przepisy prawa pracy, a w szczególności art. 221 § 1 Kp ), chyba że sam go 

udostępni 

  

Od pracownika – NIE 

  

Ponadto, GIODO w jednym z postępowań administracyjnych (decyzja DO-

LiS/DEC-

377/12/27589,27593 - http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4383/j/pl/, ar-

tykuł o tej decyzji - http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/5198/j/pl/), wska-

zał, że dopuszczalne jest przetwarzanie informacji o prywatnym numerze 

telefonu pracownika, nie badając jednak dopuszczalności zebrania tej infor-

macji. 

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: 

- numer prywatnego telefonu komórkowego został udostępniony przez 

Skarżącego (pracownika urzędu miasta zatrudnionego w Biurze Audytu 

Wewnętrznego) pracownikom zatrudnionym w Biurze Audytu Wewnętrznego. 

Skarżący wskazywał również powyższy numer telefonu jako numer kontaktowy 

w podpisywanych przez siebie i kierowanych do jednostek w których dokonywał 

czynności związanych z wykonywaną przez siebie pracą w Urzędzie Miasta 

pismach. Powyższy numer telefonu był wykorzystywany do kontaktów ze 

Skarżącym również przez pracowników Urzędu Miasta będących jego 

przełożonymi, 

- urząd miasta w złożonych w sprawie wyjaśnieniach poinformował, że 

przechowuje pisma (kierowane przez Skarżącego do jednostek, w których 
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dokonywał czynności związanych z wykonywaną przez siebie pracą), w których 

znajduje się numer prywatnego telefonu Skarżącego oraz wskazał, że „w chwili 

obecnej dane osobowe Pana J. J. w zakresie jego nr tel. prywatnego nie są 

przetwarzane w żaden inny sposób i nie są wykorzystywane w służbowej 

działalności Urzędu Miasta w W.”, 

GIODO stwierdził że, 

- „Mając na uwadze, że z wyjaśnień Urzędu Miasta w W., złożonych pismem 
z dnia […] lutego 2012 r. wynika, że przetwarzanie informacji o numerze 
prywatnego telefonu komórkowego Skarżącego (utrwalonej w dokumencie 
bilingu) pozostawało w związku z koniecznością wykazania zasadności 
wymierzenia mu kary porządkowej w dniu […] kwietnia 2010 r. należy 
wskazać, że w ocenie GIODO działanie to znajduje oparcie w przesłance 
określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przetwarzanie 
danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla 
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa. (…) W ocenie GIODO, z procesem nakładania kar wiąże się 
niewątpliwie konieczność wykazania zasadności ich wymierzenia. Na ten fakt 
wskazuje także pośrednio brzmienie powołanego wyżej przepisu Kp, który 
umocowuje pracodawcę do stosowania kary upomnienia oraz nagany za 
konkretne zachowania pracownika (np. nieprzestrzeganie przez niego 
przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy).” 
- „Niezależnie od powyższego należy także ponownie podkreślić, że przepisy 
prawa nakładają na Urząd Miasta w W. obowiązek przechowywania pism 
stworzonych w tej jednostce. (…) Fakt, że aktualnie przetwarzanie przez 
Urząd Miasta w W. informacji o numerze prywatnego telefonu komórkowego 
Skarżącego - jako niezbędne dla zrealizowania wynikającego z przepisów 
prawa obowiązku przechowywania dokumentacji - jest dopuszczalne, 
skutkuje brakiem podstaw do zastosowania przez GIODO - zgodnie z 
wnioskiem Skarżącego - środka przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy, czyli 
nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem”. 

  
 

PRYWATNY ADRES 
POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ 

Od kandydata do pracy – bez jego zgody, w zasadzie NIE (nie przewidują tego 
przepisy prawa pracy, a w szczególności art. 221 § 1 Kp), chyba że zostanie 
udostępniony przez samego pracownika 

  

Od pracownika – NIE 

INFORMACJA O 
STANIE CYWILNYM 

NIE – ani od kandydatów ani od pracowników 
 

INFORMACJA O 

NIEKARALNOŚCI 

Co do zasady NIE. 

http://www.datals.pl/


 

Data Legal Solutions sp. z o.o 

 www.datals.pl, tel.: +48 570  850 480 

e-mail: biuro@datals.pl 

 

Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy ul. Puławskiej 12/3 w Warszawie (02-566) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000722574,  

REGON: 369669450, NIP: 5213816567, Kapitał Zakładowy 5 000 zł w całości opłacony 

str. 6 

 

Wyjątek: 

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 

(Dz.U.2015.1036) przewiduje, że prawo do uzyskania informacji o osobach, 
których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje 

wyłącznie: 

(pkt 10)   pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, 
co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z 
pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej; 

(pkt 10a)   osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w 

przypadkach, w których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności 

członków ich organów, wspólników lub prokurentów, w odniesieniu do 
członków lub kandydatów na członków tych organów, wspólników lub 
prokurentów. 

  

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że informacja ta wykracza poza 

dozwolony zakres wynikający z przepisów prawa pracy. 

NUMER PRAWA 

JAZDY 

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że informacja ta wykracza poza 

dozwolony zakres wynikający z przepisów prawa pracy. 

SERIA I NUMER 
DOWODU 

OSOBISTEGO LUB 

INNEGO 
DOKUMENTU 
POTWIERDZAJĄCE

GO TOŻSAMOŚĆ 

Od kandydata do pracy – NIE 

Od pracownika – NIE 

DATA WYDANIA 

DOWODU 
OSOBISTEGO LUB 

INNEGO 
DOKUMENTU 
POTWIERDZAJĄCE

GO TOŻSAMOŚĆ 

NIE – ani od kandydata do pracy ani od pracownika 

KOPIE 

DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO 

UZYSKANIA 
URLOPÓW 
OKOLICZNOŚCIOW

YCH 

NIE- jednak można żądać ich okazania (ale bez prawa do wykonania ich kopii) 
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FOTOGRAFIE Od kandydata do pracy – niedopuszczalne jest żądanie dostarczenia fotografii. 

GIODO dopuszcza udostępnienie przez kandydata zdjęcia z jego własnej 
woli (za jego zgodą) - http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/6433/j/pl/. 

Od pracownika – TAK, ale tylko za zgodą 

DOWODY 
OSOBISTE (KOPIE) 

NIE 

PRAWA JAZDY 
(KOPIE) 

NIE 

ORZECZENIA O 

NIEPEŁNOSPRAWN
OŚCI 

Od pracownika – TAK, ale wyłącznie w przypadku dobrowolnego przekazania 

tej danej przez pracownika.  Przedstawienie pracodawcy orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność jest niezbędne do korzystania z 
uprawnień wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.). 

  

Uwaga: 

Pracodawca nie może żądać od pracownika dokumentów potwierdzających 

niepełnosprawność albo jej stopień, chyba że przepisy dotyczące naboru do 
pracy w określonych zawodach tego wymagają – cyt. „3. Ujawnienie informacji 
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, a także o szczególnych 

schorzeniach jest uprawnieniem pracownika, chyba że przepisy dotyczące 

naboru do pracy w określonych zawodach wyraźnie tego wymagają. Oznacza 

to, że osoba, której niepełnosprawność została formalnie potwierdzona jednym 
z orzeczeń, o których mowa w art. 1, albo prawomocnym wyrokiem sądu, może 

go nie przedstawiać podmiotowi zatrudniającemu. Pracodawca nie może 
również żądać od pracownika dokumentów potwierdzających 

niepełnosprawność albo jej stopień” (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Włodarczyk M. (red.), 
Bielak-Jomaa E., Paluszkiewicz M., Staszewska E., Wrocławska T.  - Komentarz 
do art.2a) 

AKT URODZENIA 
DZIECKA 

Od pracownika – TAK 

  

 - jako dowód stanowiący podstawę przyznania i wypłaty zasiłku 

macierzyńskiego. 

Aktualnie wynika to z rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 

informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość 
oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty 
zasiłków (obowiązującego do 01.06.2016 r.). §  9 tego rozporządzenia stanowi, 

że dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego 
jest: (pkt 2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona 
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za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez Zakład - za okres od 

dnia porodu. 

  

- w załączeniu do wniosku o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 

  

§  2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników 

związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich 

wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243) - do wniosku dołącza się skrócony odpis 
aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) 
albo kopie tych dokumentów, albo kopię zaświadczenia lekarskiego 

wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu. 

  

- w załączeniu do wniosku o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu 

dziecko urlopu rodzicielskiego w całości albo w części zawiera 

  

§  4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do 

takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243) - do wniosku dołącza się skrócony 

odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka 

(dzieci) albo kopie tych dokumentów. 

  

- w załączeniu do paru innych wniosków, o których mowa w rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie 
wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem 
oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243) 

  

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że: 

- pracodawca nie jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, które znajdują się w tym dokumencie, 

- zbierane są w ten sposób dane osobowe, których pracodawca nie ma prawa 

przetwarzać, np. informacje o nazwisku rodowym, czy rodzicach małżonków. 

Zakres zbieranych danych jest sprzeczny z zasadą adekwatności wyrażoną w art. 

26 ust. 1 pkt 3 uodo, zgodnie z którą administrator danych powinien zapewnić 
aby dane osobowe były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 

celów w jakich są przetwarzane. 

AKTY ŚLUBU   

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że: 
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- pracodawca nie jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, które znajdują się w tym dokumencie, 

- zbierane są w ten sposób dane osobowe, których pracodawca nie ma prawa 
przetwarzać, np. informacje o nazwisku rodowym, czy rodzicach małżonków. 

Zakres zbieranych danych jest sprzeczny z zasadą adekwatności wyrażoną w art. 
26 ust. 1 pkt 3 uodo, zgodnie z którą administrator danych powinien zapewnić 
aby dane osobowe były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 
celów w jakich są przetwarzane. 

AKTY ZGONU Od pracownika – TAK - jako załącznik do wniosku o udzielenie urlopu 

wychowawczego. Zgodnie z §  23 ust. 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków 
dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz 
dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243) w 

przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 

miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie 
z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 

miesięcy skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o 
którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy; 

  

Do 2016.01.02 -  § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1139) – uchylonego z 
dniem 2016.01.02 - stanowił, że do wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego dołącza się akt zgonu drugiego rodzica dziecka - w przypadku, 

o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy. 

  

UWAGA: DLS w raportach wskazywało, że pracodawca nie jest uprawniony do 

przetwarzania wszystkich danych osobowych, które znajdują się w tym 
dokumencie. 

INFORMACJE O 
RELACJACH 

RODZINNYCH I 
OSOBISTYCH 
ŁĄCZĄCYCH OSOBY 

ZATRUDNIONE U 

PRACODAWCY 

NIE - bowiem takie działanie nie znajduje podstaw 
prawnych (http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/2962/j/pl/) 

LINIE 

PAPILARNE, OBRAZ 

TĘCZÓWKI OKA 

Od pracownika: 

- TAK, w celu ograniczenia dostępu do miejsc wymagających szczególnych 
uprawnień ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa lub ograniczony zakres 
osób o fachowych umiejętnościach mogących dostać się na pewien chroniony 

obszar (art. 221b  § 2 KP) 

 - w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia z zakładu pracy – NIE, chyba 
że sam wyrazi na to zgodę i nastąpi to z jego inicjatywy (art. 221b  § 2 KP)  
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INFORMACJA O 

PRZYNALEŻNOŚCI 
PARTYJNEJ 

Od kandydata do pracy – NIE,  chyba że sam wyrazi na to zgodę i nastąpi to z 

jego inicjatywy (art. 9 ust. 1 RODO w zw. z art. 221b  § 1 KP) 

Od pracownika – NIE, chyba że sam wyrazi na to zgodę i nastąpi to z jego 
inicjatywy (art. 9 ust. 1 RODO w zw. z art. 221b  § 1 KP) 

STAN ZDROWIA TAK, ale tylko za zgodą 

UODO wskazuje: 
„W toku prowadzonej rekrutacji może zdarzyć się, że kandydat z własnej 
inicjatywy przekaże administratorowi dane osobowe np. o swoim stanie 

zdrowia. Jeżeli kandydat do pracy nie wyrazi odrębnej zgody na przetwarzanie 
tego rodzaju danych osobowych, a pracodawca nie legitymuje się przepisem 

prawa, który zobowiązuje go do ich przetwarzania, pracodawca powinien 
usunąć te dane ze swoich zasobów. Ewentualna zgoda na przetwarzanie 

szczególnych kategorii danych, powinna być wyraźna, np. w formie odrębnego 

oświadczenia. Są jednak pewne sytuacje, w których potencjalny pracodawca 
będzie uprawniony do przetwarzania szczególnych kategorii danych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa. Przykładem takich regulacji są np. 
przepisy dotyczące wymogów dotyczących stanu zdrowia, jakie musi spełniać 

kandydat na policjanta.” 

STOPIEŃ 
NIEPEŁNOSPRAWN

OŚCI 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 
zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 
i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do 

emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 
zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu i adres zamieszkania. 
 

STOPIEŃ 

NIEZDOLNOŚCI DO 

PRACY 

TAK – na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych -  w skład kodu 

tytułu ubezpieczenia wchodzi cyfra (szósta) oznaczająca stopień 

niepełnosprawności, a z uwagi na to, że orzeczenia o niezdolności do pracy są 
traktowane na równi z orzeczeniami o niepełnosprawności (nie ma konieczności 

ponownego orzekania), to aby prawidłowo określić tę cyfrę wystarczające jest 
podanie przez pracownika informacji o stopniu niezdolności do pracy. 

  

Podstawa prawna: 

Art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.) - 
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

1)   całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
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Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

1a)  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2)   całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

3)   częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz 
celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy 
wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności.  

NR RACHUNKU 

BANKOWEGO 

Od pracownika – TAK – art. 221 §3 pkt 5 KP 

IMIĘ I NAZWISKO 
WSPÓŁMAŁŻONKA 

Od kandydata do pracy –NIE. 

Od pracownika – TAK, jeśli  podanie takich danych jest konieczne ze względu 
na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w 

prawie pracy – art. 221  §3 pkt 3 KP  

DATA URODZENIA 
WSPÓŁMAŁŻONKA 

Od kandydata do pracy –NIE. 

Od pracownika –  TAK, jeśli  podanie takich danych jest konieczne ze względu 

na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w 
prawie pracy – art. 221  §3 pkt 3 KP  

NUMER AKTU 

MAŁŻEŃSTWA 

PRACOWNIKA I 
PODMIOT GO 

WYDAJĄCY 

NIE – cyt. „Na podstawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, 

że w procesie przetwarzania danych osobowych Spółka, jako administrator 

danych, naruszyła przepisy o ochronie danych osobowych. Uchybienie to 
polegało na przetwarzaniu danych osobowych pracowników Spółki dotyczących 

nazwiska rodowego matki oraz aktu małżeństwa pracownika (numer aktu, 
podmiot wydający), pozyskiwanych poprzez wypełnienie kwestionariusza 
osobowego. Ww. dane wykraczają poza zakres danych osobowych wskazany w 

art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, a obowiązek ich podania nie wynika z odrębnych 
przepisów prawa (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy)” - DIS/DEC-287/13013/09 

(http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/3638/j/pl/). 

INFORMACJA O 
POSIADANIU 

PRAWA DO 

EMERYTURY 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 
zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 

i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do 
emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 

zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 
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adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

NR EMERYTURY Od pracownika – celem wskazania go w zaświadczeniu do ZUS wystawianym 
na potrzeby przeliczenia ponownego emerytury lub zawieszenia emerytury – 
NIE, ponieważ z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. Nr 58 poz. 290 
z późn. zm.) nie wynika aby zamieszczanie takiej informacji w kierowanym przez 
zakład pracy do organu organ rentowego zawiadomieniu o łącznej kwocie 
dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku 
kalendarzowym było konieczne. 

INFORMACJA O 

POSIADANIU 

PRAWA DO RENTY 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 
zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 

i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa 
do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 
zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

NR RENTY  Od pracownika – celem wskazania go w zaświadczeniu do ZUS wystawianym 
na potrzeby przeliczenia ponownego emerytury lub zawieszenia emerytury – 

NIE, ponieważ z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. Nr 58 poz. 290 

z późn. zm.) nie wynika aby zamieszczanie takiej informacji w kierowanym przez 

zakład pracy do organu organ rentowego zawiadomieniu o łącznej kwocie 
dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku 
kalendarzowym było konieczne. 

TYTUŁ 

INWALIDZTWA 

(INWALIDA 
WOJENNY, 
WOJSKOWY, 
KOMBATANT) 

Nie stwierdzono potrzeby zbierania takiej informacji 

PŁEĆ Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. 

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U.2015.121 z późn. zm.) - zgłoszenie do ubezpieczeń 
społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby 

zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze 
i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do 

emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres 
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zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, 

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe 
miejsce pobytu i adres zamieszkania. 
 

ROCZNE ZEZNANIE 
PODATKOWE (PIT) 

Na potrzeby ZFŚS - TAK, o ile znajduje to uzasadnienie w regulaminie. Nie 
można jednak żądać kopii dokumentu, a jedynie w wypadku powzięcia 
wątpliwości co do prawdziwości danych, zawartych w oświadczeniu 

pracownika i jedynie do wglądu.  

DANE NA 
PODSTAWIE 
KTÓRYCH 
OKREŚLANY JEST 

PROFIL OSOBOWY 

PRACOWNIKA NA 

STANOWISKACH 
WYMAGAJĄCYCH 
OKREŚLONYCH 
PREDYSPOZYCJI 

PSYCHOLOGICZNY
CH (NP. AUDYTOR, 

WARTOWNIK, 
KONWOJENT) 

NIE, w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 i § 2 ustawy Kodeks 
pracy - DIS/DEC-210/8375/08 (http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/3868/j/pl/). 

INFORMACJA O 
PRZYNALEŻNOŚCI 
DO ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO 

Co do zasady NIE.  

Wyjątek:  

art.  32 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - zarząd 
zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 

24125a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających 
ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie większej niż liczba osób 

stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników 
ustalona zgodnie z ust. 4. 

INFORMACJA O 
KORZYSTANIU Z 

OBRONY ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO 

 Tylko w pewnych okolicznościach. Jak wskazuje PUODO: 
„Pozyskiwanie informacji o przynależności związkowej pracownika w toku 

konsultacji ze związkami zawodowymi jest uzasadnione w razie zamiaru 
rozwiązania umowy o pracę z konkretnym pracownikiem. Jednak brak jest 
podstaw do pozyskiwania przez pracodawcę od związku zawodowego danych 

osobowych w odniesieniu do wszystkich pracowników korzystających z 

ochrony danego związku zawodowego, w sytuacji, gdy pracodawca nie ma 
zamiaru ich zwolnić z pracy.” 

WYNIKI 

OBOWIĄZKOWYCH 
BADAŃ 
LEKARSKICH 

NIE, gdyż przepisy prawa zezwalają tylko na wydanie zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań lub też o przeciwwskazaniach zdrowotnych danego 
pracownika do pracy na określonym 
stanowisku (http://www.giodo.gov.pl/348/id_art/1712/j/pl/). 

OŚWIADCZENIE 
OPIEKUNA LUB 
RODZICA 

NIE - Przepisy prawa pracy nie wskazują na dopuszczalność zbierania przez 
pracodawcę oświadczeń opiekuna lub rodzica, niebędącego pracownikiem, o 
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NIEBĘDĄCEGO 

PRACOWNIKIEM O 
BRAKU ZAMIARU 
SKORZYSTANIA Z 
UPRAWNIENIA 
OKREŚLONEGO W 

ART. 188 KODEKSU 
PRACY 
(ZWOLNIENIE OD 
PRACY NA 2 DNI, Z 
ZACHOWANIEM 

PRAWA DO 

WYNAGRODZENIA) 

braku zamiaru skorzystania z uprawnienia określonego w art. 188 Kodeksu 

pracy (zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).  

NAZWA URZĘDU 

SKARBOWEGO 

Od pracownika – TAK, w celu rozliczeń podatkowych. Zaliczki, informacje i 

deklaracje z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych należy kierować do 
właściwego urzędu skarbowego. W przypadku pracowników wynika to z art. 
31, 38 i 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U.2012.361 z późn. zm.). 

ODDZIAŁ 

NARODOWEGO 
FUNDUSZU 

ZDROWIA (NFZ) 

Od pracownika – TAK, w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.  

NARODOWOŚĆ  NIE 
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