
Szanowna Pani Redaktor, 

 

      W   odpowiedzi   na  Pani  pismo  z  dnia  25.03.2014  r.  chciałabym 

poinformować   o  braku możliwości przekazania danych we wnioskowanej przez 

Panią  formie,  zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.). 

      1  stycznia  2012 r. nastąpiło włączenie do ochrony danych osobowych, 

osób   prowadzących   działalność   gospodarczą,   ponieważ   stracił   moc 

obowiązujący  art.  7a  ust.  2  ustawy  z  dnia 19 listopada 1999 r. Prawo 

działalności gospodarczej (Dz.U.1999.101.1178 z późn. zm.), który stanowił, 

że:  „Ewidencja  działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej 

zawarte  nie  podlegają  przepisom  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych”. Mając na uwadze powyższe, a także art. 5 ust. 2 

ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  zgodnie z którym prawo do 

informacji  publicznej  podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej,  informujemy, iż dane osób wykonujących działalność gospodarczą, 

które  ubiegają  się  o  dofinansowanie  do wynagrodzeń będą musiały zostać 

poddane anonimizacji. 

      Jednocześnie  w powyższym zestawieniu nie mogą zostać wykazane liczby 

pracowników  zarówno  w  etatach  jak  i  osobach, na które Fundusz dokonał 

wypłaty  poszczególnym  pracodawcom, możliwym do zidentyfikowania w obrocie 

gospodarczym.  Będzie  to  bowiem  jednoznaczne  z  przekazaniem informacji 

organizacyjnej    przedsiębiorstwa,    która    może   stanowić   tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Zgodnie  z  ww.  art.  5  ust.  2  ustawy  o dostępie do 

informacji publicznej, Fundusz nie ma prawa udzielać informacji, które mogą 

spowodować  naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 

4  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t.), 

który  definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości 

publicznej    informacje    techniczne,    technologiczne,    organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania w celu zachowania ich 

poufności. 

      Reasumując,  zestawienie,  które  możemy  przekazać  będzie  wymagało 

przetworzenia   danych  polegającego  na  usunięciu  z  zestawienia  danych 

osobowych  pracodawców  oraz  będzie  zawierało wyłącznie kwoty wypłacone w 

danym   przedsiębiorstwie   w  podziale  na  stopnie  niepełnosprawności  i 

schorzenia  specjalne  (bez  informacji  o liczbie etatów/osób, w związku z 

zatrudnieniem  których  dofinasowanie  wypłacono  ),  co  w znaczący sposób 

ograniczy ilość przedstawionych danych. 

      Zgodnie  z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

informuję,  że   jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie 

złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w 

niniejszym  powiadomieniu,  postępowanie  o udostępnienie informacji umarza 

się. 
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