
(niedz., 14 paź 2018 o 20:46)
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państw maila z dnia 11 października 2018 r. zawierającego prośbę o 
podanie już teraz listy wpłat na mój komitet wyborczy, z uwzględnieniem nazwisk osób 
wpłacających oraz wpłaconych przez nich kwot, chciałabym poinformować o następujących 
kwestiach.
W pierwszej kolejności wskazuję, iż zapytanie winno być skierowane do komitetu 
wyborczego, który działa na moją rzecz, bowiem on znajduje się w posiadaniu danych, o 
które Państwo prosicie. Popieram jednakże ideę przejrzystości finansowania kampanii, na 
którą Państwo się powołujecie, więc postanowiłam się osobiście zaangażować w realizację 
Państwa prośby. I tak oto informuję Państwa o podjętych działaniach. 
Do osób, które dokonały wpłat na rzecz komitetu wyborczego, skierowano zapytanie o 
wyrażenie przez nie zgody na udostępnienie ich danych osobowych w związku z Państwa 
prośbą. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z mającym zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 
Rozporządzeniem 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 (tzw. 
RODO) przetwarzanie danych osób fizycznych może odbywać się tylko zgodnie z prawem, 
rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (art. 5 ust. 1 lit. a RODO), a 
przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy odbywa się co najmniej 
w jednym z przypadków wskazanych w RODO (art. 6 i art. 9 RODO). Wobec faktu, że nie 
przekazanie danych osobowych osób przekazujących darowizny na rzecz komitetu 
wyborczego działającego na moją rzecz nie znajduje uzasadnienia w obowiązkach 
wynikających z ustawy, komitet wyborczy - po konsultacji z radcą prawnym - postanowił 
zwrócić się do poszczególnym osób o wyrażenie przez nie zgody na udostępnienie ich 
danych, co wynika z art. 7 ust. 1 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda musi być 
wyraźnie udzielona i jednoznaczna).
Do chwili obecnej jeszcze nie od wszystkich osób dokonujących darowizny otrzymano 
odpowiedzi. Co się tyczy osób, które udzieliły odpowiedzi: część osób nie wyraziła zgody na 
udostępnienie ich danych osób w sposób inny aniżeli wynika to z ustawy Kodeks wyborczy; 
kilka osób wstępnie wyraziło zgodę na podanie Państwu ich danych osobowych, lecz 
najpierw chciałoby uzyskać informacje dotyczące następujących kwestii:
1. Kto będzie administratorem ich danych osobowych?
2. Komu te dane będą udostępnianie? 
3. Jakie planowe są formy przetwarzania ich danych osobowych - zautomatyzowane czy 
niezautomatyzowane? W jakiej formie odbędzie się publikacja materiału prasowego?
4. Czy materiał prasowy będzie zawierał ich dane osobowe czy będą one pozostawione tylko 
do wiadomości redakcji?
5. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe osób dokonujących darowizny? Jaka jak 
planowana data zakończenia przetwarzania danych osobowych?
6. Jakie środki zostaną podjęte przez administratora danych w przypadku wycofania zgody na 
przetwarzania danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)?
Proszę zatem o odpowiedź na powyższe pytania, aby przekazać je osobom wciąż 
niezdecydowanym co do wyrażenia zgody na udostępnienie ich danych. 
Wierzę, iż kierując się starannością i rzetelnością w działalności dziennikarskiej oraz 
obowiązkiem prawdziwego przedstawienia zjawisk, wstrzymacie się Państwo z publikacją 
materiału prasowego do czasu podjęcia decyzji przez ww. niezdecydowane osoby lub też - w 
przeciwnym razie - wskażecie w planowanym materiale, iż osoby wspierające finansowo 
komitet wyborczy, działający na moją rzecz, nie wyraziły zgody na udostępnienie ich danych 
osobowych poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Kodeksie Wyborczym.



---------------------------------------
(wt., 16 paź, 12:10)
Szanowni Państwo,
Państwa wiadomość wskazuje na niezrozumienie istoty problemu. Wskazuję, iż obowiązek 
uzyskania zgody zgodnie z powoływanymi przepisami obowiązuje komitet wyborczy – 
przepisy prawa nie przewidują wyjątków w tym zakresie, zatem komitet wyborczy 
obowiązany jest zwrócić się do osób finansujących komitet wyborczy o wyrażenie przez nie 
zgody na udostępnienie ich danych osobowych redakcji. Przetwarzanie danych osobowych 
przez redakcję nie jest już przedmiotem problemu ani tematem mojej poprzedniej 
wiadomości.
Wobec braku udzielania przez Państwa odpowiedzi w dalszym ciągu nie możemy przekazać 
informacji osobom oczekującym na nie.
Równocześnie zauważam, że materiał prasowy na temat finansowania kampanii wyborczej 
został opublikowany i wbrew treści mojego ostatniego maila posłużono się w nim 
„półprawdą”, nie wskazując z jakiego powodu komitet wyborczy, działający na moją rzecz, 
nie był w stanie udostępnić Państwu danych, o które Państwo prosiliście. Jest to informacja 
nieścisła, wprowadzająca w błąd czytelników, która winna zostać niezwłocznie przez Państwa 
sprostowana w trybie ustawy Prawo prasowe. Państwa postępowania stanowi również 
wypełnienie dyspozycji art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego. W razie braku stosownego 
działania polegającego na zamieszczeniu w Państwa gazecie w ciągu 1 dnia właściwego 
oświadczenia bądź sprostowania zmuszona będę podjąć działania przewidziane w obu ww. 
ustawach.
Zaznaczam również, że znane są mnie, jak i komitetowi wyborczemu działającemu na moją 
rzecz przepisy Kodeksu wyborczego dotyczącego jawności finansowania kampanii i 
obowiązki z niego wynikające, które są i będą realizowane zgodnie z przepisami.
---------------------------------------
(śr., 17.10.2018 o 12:26)
Szanowny Panie Redaktorze, 
cieszę się bardzo z oferowanego przez Pana rozwiązania, jednak mając na uwadze, że 
najbliższe drukowane wydanie gazety ukaże się po wyborach samorządowych, zwracam się o 
niezwłoczną publikację stosownej informacji/oświadczenia w wydaniu internatowym Państwa 
gazety:
"Komitet Wyborczy Łączy nas Racibórz, działający na rzecz kandydata na Prezydenta Miasta 
Raciborza Ludmiły Nowackiej, w związku z ochroną danych osobowych osób wspierających 
finansowo prowadzoną kampanię wyborczą nie był w stanie udostępnić tych danych, bowiem 
wpłacane na rzecz Komitetu kwoty nie przekroczyły w żadnym z przypadków kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym Komitet Wyborczy Łączy 
nas Racibórz obowiązany był do uzyskania zgód osób sponsorujących na udostępnienie ich 
danych. Niezwłocznie więc zwrócił się o wyrażenie zgody na udostępnienie takich danych 
przez osoby sponsorujące, których to zgód nie udało się pozyskać przed dniem opublikowania 
materiału prasowego przez gazetę "Nowy Raciborskie" w wydaniu nr 42 z 16 października 
2018 roku". 
Pozwoli to na poinformowanie potencjalnych wyborców o przyczynach nieprzekazania 
danych - w przeciwieństwie do pozostałych komitetów, w których wpłaty przekraczały kwotę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, a równocześnie zostanie spełniona moja prośba z 
wcześniejszej korespondencji z Państwem. Wyborcy mają prawo poznać całą prawdą, a 
obecnie zostali przez Państwa prowadzeni pośrednio w błąd, iż komitet działający na moją 
rzecz nie przekazał danych, co sugeruje, iż danych tych nie chciał zapewne przekazać. 



Zapewniam równocześnie, iż w komitecie wciąż trwają prace nad zebraniem stosownych 
zgód, tak aby jeszcze przed wyborami lista wszystkich osób wspierających finansowo 
Komitet Wyborczy Łączy nas Racibórz została opublikowana.


