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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 26.08.2022 r. 

  

Szanowna Pani 

Barbara Podedworna 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dunkowej 

Dunkowa 1 

56-300 Milicz 

spdunkowa@poczta.onet.pl 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm.), proszę 

o udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie udziału Szkoły Podstawowej w Dunkowej 

w konkursie zorganizowanym przez Burmistrza Gminy Milicz z nagrodą dla klas 

z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia przeciw COVID-19. 

 

Burmistrz Gminy Milicz dnia 10 stycznia 2022 r. ogłosił na portalu społecznościowym 

konkurs dla szkół i jednostek oświatowych z nagrodą Burmistrza Gminy Milicz dla klasy 

z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia przeciw COVID-19. Pan Burmistrz Piotr Lech 

w odpowiedzi na skierowaną przeze mnie interwencję poselską wskazał, że wszystkie szkoły 

prowadzone przez Gminę Milicz zostały objęte tym konkursem. 

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 9 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, dane dotyczące zdrowia są 

danymi wrażliwymi i jako takie korzystają ze szczególnej ochrony, mianowicie – ich 

przetwarzanie jest co do zasady zabronione. Wyjątki od tego zakazu zawarte zostały w ust. 2 

wskazanego powyżej art. 9, jednakże jedynym możliwym do zastosowania w przedmiotowej 

sprawie wydaje się być zgoda osoby, której dane dotyczą na ich przetwarzanie – w przypadku 

osób nieletnich przesłankę tę wypełnia wyrażenie takiej zgody przez ich przedstawiciela 

ustawowego (najczęściej – rodziców). Ponadto zgoda ta musi być dotyczyć przetwarzania 

danych wrażliwych w określonym celu. 

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób pozyskiwane były dane 
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/podpisano elektronicznie/ 

osobowe dotyczące zaszczepienia na COVID-19 dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Dunkowej? Czy rodzice uczniów wyrazili zgodę na przetwarzanie takich 

danych w celu udziału Szkoły w konkursie organizowanym przez Pana Burmistrza 

Gminy Milicz Piotra Lecha? 

 

Niedopuszczalne i skrajnie naganne, a przede wszystkim bezprawne byłoby pozyskiwanie 

takich informacji od samych dzieci, więc nie zakładam nawet, że doszło do tego rodzaju 

procederu w jakiejkolwiek placówce oświatowej. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych powinna być wyrażona w sposób jednoznaczny,  

świadomy, dobrowolny, a przede wszystkim – z możliwością jej odwołania w każdym czasie. 

Dobrowolność, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie miała miejsca, jeśli 

stosowane są jakiekolwiek zachęty czy istnieje możliwość uzyskania jakiejkolwiek korzyści 

z tego tytułu. Taką korzyścią jest niewątpliwie możliwość uzyskania nagrody przez zwycięską 

klasę, więc nie można mówić o dobrowolnym wyrażeniu zgody w tej sytuacji. 

 

Proszę zatem o odpowiedź na pytanie – czy rodzice, którzy wyrażali zgodę na 

przetwarzanie danych wrażliwych ich dzieci (tj. informacji o zaszczepieniu przeciwko 

COVID-19) zostali poinformowani o możliwości i sposobie odwołania udzielonej zgody 

w każdym czasie? Czy uważa Pani, że taka zgoda została wyrażona w sposób 

jednoznaczny, świadomy i dobrowolny? 

        

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Odpowiedź 

proszę kierować na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce. 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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