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TEMAT: „Zakres danych osobowych przy pełnomocnictwie” 
 

Obowiązkiem administratora jest ustalenie w każdym przypadku, 
jaki minimalny zakres danych osobowych jest dla niego wystarczający 

do identyfikacji konkretnej osoby fizycznej. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Jaki zakres danych osobowych powinien być, zgodnie z RODO, udostępniany          
w piśmie dotyczącym udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej?  
 

• Czy może być pozyskiwany i podawany numer PESEL, który – zgodnie z art. 87 
RODO – jako krajowy numer identyfikacyjny wymaga szczególnej ochrony? 

 

• Czy można łączyć PESEL z numerem dowodu osobistego? 
 

• Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) podkreśla, że: 
 

-  jednoznaczne wskazanie danych osobowych, które powinny identyfikować 
pełnomocnika w każdym stanie faktycznym jest trudne.  
Należy przestrzegać zasady minimalizacji danych i w każdym przypadku 
kierować się analizą przepisów szczególnych. 

 

• Pomocniczo UODO wskazuje, że o udzielaniu pełnomocnictw traktują Rozdział II 
Kodeksu cywilnego oraz art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(kpa).  

• Wymienione przepisy nie zawierają informacji o rodzaju danych osobowych 
umożliwiających identyfikację pełnomocnika.  

• Warto jednak zwrócić uwagę na treść art. 126 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania 
cywilnego, w którym czytamy, że gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem 
w sprawie, powinno zawierać m.in. oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku. 

• Ponieważ pełnomocnik strony postępowania zastępuje ją w czynnościach 
procesowych, można przyjąć, że jego identyfikacja jest równie ważna, jak 
identyfikacja strony. 
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• Zgodnie zaś z art. 63 § 2 kpa, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie 
osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym 
wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie może być złożone 
również w formie elektronicznej, wtedy powinno być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość 
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 
elektronicznej (art. 63 § 3a pkt 1 kpa). Jak zaś stanowi art. 3 pkt 14a ustawy z 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, podpis zaufany zawiera m.in. dane identyfikujące osobę, ustalone na 
podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie 
identyfikacji elektronicznej, obejmujące imię, nazwisko i numer PESEL. 
 

• Trudne jest więc jednoznaczne wskazanie danych osobowych, które powinny 
identyfikować pełnomocnika w każdym stanie faktycznym. Niemniej numer 
PESEL jest niewątpliwie daną identyfikacyjną i w obowiązującym stanie 
prawnym brak jest przepisów uniemożliwiających posługiwanie się nią w jego 
identyfikacji. 
 

• Niemniej warto podkreślić, że wśród wymienionych w art. 5 RODO zasad 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, są również zasada zgodności             
z prawem i minimalizacji danych. Dotyczą one nie tylko ilości przetwarzanych 
danych i ich łączenia, np. numeru dowodu osobistego z numerem PESEL, ale 
również ich charakteru. 
 

• Obowiązkiem administratora jest ustalenie w każdym przypadku, jaki minimalny 
zakres danych osobowych jest dla niego wystarczający do identyfikacji 
konkretnej osoby fizycznej.  
 

• Należy przy tym wziąć również pod uwagę przepisy szczególne, które w danych 
sprawach mogą określać cechy, jakie powinien posiadać pełnomocnik. W takich 
przypadkach zakres minimalnych danych do identyfikacji będzie zwiększony                 
o cechy wymagane szczególnymi przepisami prawa. 
 

 
  
 

Z poważaniem. 
Janusz Wyspiański 

 

ŹRÓDŁO DANYCH: 
 
Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl). https://uodo.gov.pl 


