
Czy Spółka komunalna, będącą w 100%  
własnością Gminy Miejskiej ma obowiązek  
powołać Inspektora ochrony danych?

Odpowiadając na przedstawione pytanie uprzejmie informuję, iż w świetle art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jed-
nostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 
W związku z tym Spółka komunalna będąca w 100% własnością Gminy Miejskiej ma obowiązek powołać 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bowiem na podstawie art. 4 pkt. 7 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 dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), jest odrębnym od gminy, 
administratorem danych osobowych.

 W świetle ww. przepisu RODO „administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, 
organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub z wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub 
w prawie państwa członkowskiego”. 

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych wynika wprost z art. 37 pkt. 1 RODO.  
Zgodnie z dyspozycją tego przepisu: 
  administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych osobowych  zawsze gdy:
  przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie 

wymiaru sprawiedliwości,
  główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania 

danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego mo-
nitorowania osób, których dane dotyczą.

  główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę 
szczególnych kategorii danych osobowych,

  kilku administratorów danych może wyznaczyć jednego IOD,
  IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat 

prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Ponad to grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych osobowych, o ile 
można będzie łatwo nawiązać z nim kontakt z każdej jednostki organizacyjnej (art. 27 pkt 2 RODO). Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż jeżeli administrator danych lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem 
publicznym, to dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć , z uwzględnieniem ich struktury 
organizacyjnej i wielkości, jednego inspektora ochrony danych osobowych (art. 37 pkt. 3 RODO). Dodatkowo 
inspektor ochrony danych osobowych może wchodzić w skład zasobu pracowniczego administratora danych 
lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Mając powyższe na uwadze, w świetle przepisów RODO, zasadnym będzie wyznaczenie inspektora ochrony 
danych osobowych w Spółce komunalnej, należącej w 100% do Gminy Miejskiej. Funkcję inspektora ochrony 
danych osobowych w tej spółce może pełnić ta sama osoba co w Gminie, pod warunkiem, iż spełnia kryteria 
wymienione w art. 37 pkt. 5 RODO. Może to być również zupełnie inna osoba. Ważne jest również to aby 
zgodnie z art. 37 pkt. 7 RODO administrator lub podmiot przetwarzający podał do publicznej wiadomości  
(opublikował) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych i zawiadomił o tym organ nadzorczy.


