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Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych 

członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej 

Streszczenie  

W opinii przedstawiono standardy krajowe w zakresie uprawnień informacyjnych i 

rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych, jakie polski ustawodawca określił w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Następnie przedstawiono 

reżim prawny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe w 

ramach prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zasadniczy trzon przeprowadzonych 

analiz stanowi odpowiedź na pytanie o zakres uprawnień informacyjnych oraz 

rektyfikacyjnych w sytuacji braku adekwatnych autonomicznych unormowań prawa 

wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie ochrony danych osobowych. We 

wnioskach końcowych autor opinii staje na stanowisku, że w przypadku braku takich 

unormowań dotyczących przetwarzania danych osobowych, członkowie związków 

wyznaniowych mogą skorzystać z obowiązujących procedur państwowych. 
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A legal opinion on the information and rectification rights of members of 

religious communities in reference to personal data processed as part of their 

statutory activity 

Summary 

The opinion presents the national standards concerning the information and rectification rights 

of members of religious organizations, which were defined by the Polish legislator in the act 

of 29 August 1997 on personal data protection. It also discusses the legal regime for the 

processing of personal data by religious organizations in their statutory activity. The main 

purpose of the opinion is to address the question of the scope of the information and 

rectification rights in cases where there are no adequate autonomous norms of the internal law 

of religious organizations regarding personal data protection. The Author concludes that in 
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such situations members of religious communities can make use of the relevant state 

procedures.  
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