Ochrona danych osobowych w publikacjach dotyczących
postępowań sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości, stosownie do ciążących na nim obowiązków,
podczas wykonywania funkcji sądowych czuwa nad pogodzeniem zasady
jawności wymiaru sprawiedliwości i informowania obywateli z ochroną
danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w zawisłych przed nim
sprawach.
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Osoba, która uzna za konieczne, by określone dane jej dotyczące nie były
rozpowszechniane w publikacjach związanych ze sprawą wniesioną do Trybunału
Sprawiedliwości, jest uprawniona do zwrócenia się do Trybunału o utajnienie, w
stosownym przypadku, jej tożsamości w ramach tej sprawy.
Aby wniosek taki zachował swoją skuteczność, powinien zostać złożony na
jak najwcześniejszym etapie postępowania. Okazuje się bowiem, ze względu
na rosnące wykorzystanie nowych technologii informatycznych i ciążące na
Trybunale obowiązki publikacyjne, że anonimizacja jest dużo trudniejsza do
realizacji, a tym samym obarczona ryzykiem braku wszelkiej skuteczności, w
sytuacji gdy komunikat dotyczący wniesienia danej sprawy został już
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Postępowania prejudycjalne
Jeżeli o utajnieniu tożsamości zdecydował sąd odsyłający, Trybunał
Sprawiedliwości przestrzega utajnienia w ramach toczącego się przed nim
postępowania w trybie prejudycjalnym1. Po wpływie wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym również Trybunał może dokonać takiej
anonimizacji: z urzędu, na wniosek sądu odsyłającego lub strony w postępowaniu
głównym.
Od dnia 1 lipca 2018 r.2 Trybunał Sprawiedliwości w większym stopniu korzysta z
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tej prerogatywy, zastępując we wszystkich dokumentach publikowanych w
ramach danego postępowania w trybie prejudycjalnym nazwiska osób
fizycznych, o których jest mowa w sprawie, losowo wybranymi inicjałami. Gdy to
konieczne, Trybunał neutralizuje również dodatkowe elementy sprawy, które
mogłyby umożliwić ponowną identyfikację zainteresowanych osób.
Ochrona ta ma zastosowanie do wszystkich publikacji związanych z
rozpoznawaniem sprawy, od chwili jej wniesienia do czasu jej zakończenia (np.
komunikatów w Dzienniku Urzędowym, opinii rzecznika generalnego, wyroku),
jak również do nazwy samej sprawy oraz powiązanych metadanych.
Trybunał Sprawiedliwości nadal ma jednak możliwość odstąpienia od tych
wytycznych na wyraźne żądanie strony lub jeżeli uzasadniają to szczególne
okoliczności sprawy.
Odwołania od orzeczeń Sądu
Jeżeli utajnienia tożsamości dokonał Sąd w sprawie, w której wniesiono
odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości, Trybunał co do zasady przestrzega
utajnienia w sprawie przed nim zawisłej. Na uzasadniony wniosek strony sporu
lub z urzędu Trybunał może ponadto, jeśli uzna to za konieczne, zastąpić
nazwisko jednej lub większej liczby osób, o których mowa w sprawie, losowo
wybranymi inicjałami.3.
Wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych w publikacjach
sądowych.
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości przewiduje, że
przygotowanie publikacji Trybunału, w szczególności Zbioru Orzeczeń sekretarz
zapewnia sekretarz4. Wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych, które miałoby nastąpić w publikacjach związanych z postępowaniem
sądowym, należy zatem kierować do sekretarza Trybunału Sprawiedliwości.
Sekretarz rozstrzyga w przedmiocie tego wniosku co do zasady w terminie dwóch
miesięcy. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za dorozumianą decyzję
odmowną. Na decyzję sekretarza można w terminie dwóch miesięcy złożyć
zażalenie do powołanej w Trybunale Sprawiedliwości komisji, której zadaniem
jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad w dziedzinie ochrony danych.
Warunki zwracania się do sekretarza i komisji są określone w decyzji Trybunału
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Sprawiedliwości z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustanowienia
wewnętrznego mechanizmu kontroli w zakresie przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem przez Trybunał Sprawiedliwości władzy
sądowniczej .
Komisji przysługuje czteromiesięczny termin na rozpoznanie zażalenia. Brak
odpowiedzi komisji w tym terminie uznaje się za dorozumiane utrzymanie w
mocy decyzji sekretarza, na którą wniesiono zażalenie.
Należy uściślić, że komisja jest właściwa wyłącznie do rozstrzygania w
przedmiocie decyzji sekretarza, w sytuacji gdy jest on odpowiedzialny za dane
przetwarzanie. Zwrócenie się do komisji nie stanowi zatem środka zaskarżenia
przeciwko orzeczeniu sądowemu wydanemu przez Trybunał Sprawiedliwości.

