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Prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych byłych wyznawców przez 

kościoły i inne związki wyznaniowe 

Streszczenie 

Konstytucja RP poręcza kościołom i innym związkom wyznaniowym autonomię i 

niezależność – zasada ta ma na celu zagwarantowanie swobodnej realizacji prawa do 

wolności religijnej jednostki. Aby móc w pełni urzeczywistniać swoje cele związek 

wyznaniowy musi m.in. przetwarzać dane osobowe swoich członków. Jednak w praktyce 

powstaje problem, czy wraz z formalnym wystąpieniem z kościoła należy zaprzestać 

przetwarzania danych osobowych byłego wyznawcy. Jak dotąd w doktrynie i orzecznictwie 

ukształtowano różnorodne rozwiązania tej kwestii. W artykule podjęto próbę znalezienia 

odpowiedzi na pytanie, czy konstytucyjna pozycja związków wyznaniowych uprawnia do 

przetwarzania danych osobowych byłych wyznawców. Kanwą dla przeprowadzonych analiz 

stało się postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2018 roku. Autor 

pozytywnie odpowiadając na tak postawione pytanie wskazał, że jest to niezbędne zarówno 

dla realizacji wolności religijnej innych wyznawców danej wspólnoty wyznaniowej, jak i 

konieczne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie bowiem z 

ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dane byłych członków związku 

wyznaniowego stanowią Narodowy Zasób Archiwalny, stąd każdy kościół jest zobowiązany 

je chronić i nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w ich treści. Dlatego apostata nie 

ma prawa do skutecznego żądania wykreślenia jego danych ze zbiorów prowadzonych przez 

kościoły i inne związki wyznaniowe. Dokonanie takiej czynności przez administratora danych 

mogłoby narazić go na odpowiedzialność prawną. 
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The right and the obligation to process personal data of ex-believers of churches 

and other religious organizations 

Summary 

The Constitution of the Republic of Poland guarantees autonomy and independence for 

churches and other religious organizations. This principle aim to guarantee the effective 

implementation of an individual’s right to religious freedom. In order to achieve their goals, 

religious organizations have to process personal data of their members. However, the problem 

that appears in practice is whether the processing of personal data of an ex-believer should 

cease after he or she makes a formal act of defection from a church. So far, the relevant legal 

literature and case-law have proposed a few solutions to the above-mentioned problem. The 

article attempts to determine whether the constitutional status of religious organizations 

makes them entitled to process personal data of ex-believers, using the decision of the 

Supreme Administrative Court of 21 May 2018 as the basis for analysis. The answer to this 

question is affirmative, as the Author maintains that processing of personal data of ex-

believers by religious organizations is both essential for the realization of religious freedom of 

other worshippers and it is required due to the provisions of universally binding law. 

According to the Act on the National Archival Resource and Archives, the personal data of 

ex-members of religious organizations are part of the National Archival Resource, and thus 

every church is obliged to protect them and cannot make any modification of their content. 

Therefore, apostates do not have the right to demand removal of their personal data from the 

records maintained by churches and other religious organizations. Compliance with such a 

demand could make a personal data administrator liable for the violation of data protection 

laws.  
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