
Przekazanie imiennej listy uprawnionych do udziału w referendum strajkowym jest 

zgodne z RODO 

 

Podstawą do żądania informacji o liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum i listy 

tych osób jest, art. 14, 15 i 20 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W myśl tego przepisu 

przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

(administratorem danych osób wykonujących pracę zarobkową jest szkoła, administratorem 

jest także Związek Nauczycielstwa Polskiego jako podmiot przeprowadzający spór zbiorowy).  

 

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes dla naszego wniosku 

znajduje podstawę w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 20 oraz art. 

26 ust. 1 i 2, które nakazują organizacji związkowej przeprowadzającej referendum umożliwić 

wypowiedzenie się co do przeprowadzenia akcji strajkowej wszystkim osobom uprawnionym. 

W przypadku braku przetwarzania danych wskazanych powyżej narażamy się na 

odpowiedzialność karną, przy braku jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla osób, 

których dane przetwarzamy, co wskazuje, że przetwarzanie danych na tej podstawie jest 

zasadne. 

 

Osobom, których dane znajdują się na liście uzyskanej od pracodawcy wydaje się karty do 

głosowania i okazuje klauzulę informacyjna (dostępna jest tutaj). Po przeprowadzeniu 

referendum sporządza się protokół z jego przebiegu. Nie sposób jednak stwierdzić ważności 

referendum, bez uzyskania informacji o tym, kto był uprawniony do udziału w nim. Jest to o 

tyle istotne, że tylko referendum ważne (musi wziąć w nim udział co najmniej połowa 

głosujących) daje podstawę do ogłoszenia strajku. 

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP w tej kwestii, nasz 

Inspektor Ochrony Danych zwrócił się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wydanie 

komunikatu Urzędu w tej sprawie. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne 

stanowisko prezesa UODO, z którego wynika, że związek zawodowy ma prawo pozyskiwać 

od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie 

pracownika o referendum strajkowym. Komunikat dostępny jest w tym miejscu: 

https://uodo.gov.pl/pl/138/756 

https://uodo.gov.pl/pl/138/756
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