Warszawa, dnia 12 lipca 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Ministra
BM-WOP.0123.134.2018

Pani
Katarzyna Szymielewicz
Prezes Fundacji Panoptykon
Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 4 lipca br.
Szanowna Pani,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Panią pytania.
Ad. 1) Kto wchodzi w skład Grupy? Prosimy o udostępnienie listy osób wraz z ich
afiliacjami?
Zaproszenie do udziału w pracach Grupy Roboczej do Spraw Ochrony Danych Osobowych
było skierowane do:
 Członków Rady Ministrów,
 Rządowego Centrum Legislacji,
 Rzecznika Praw Obywatelskich,
 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 Unii Metropolii Polskich,
 Unii Miasteczek Polskich,
 Związku Gmin Wiejskich RP,
 Związku Powiatów Polskich,
 Związku Województw RP,
 Związku Miast Polskich
oraz za pośrednictwem anonsu na stronach Ministerstwa Cyfryzacji i mediów
społecznościach Ministerstwa Cyfryzacji do obywateli, organizacji pozarządowych i
środowisk akademickich. Z ponad 200 zgłoszeń zostali wyłonieni kandydaci do składu Grupy,
którzy zostali zaproszeni na spotkanie inauguracyjne w dniu 2 lipca 2018 r. Obecność na
inauguracji została przyjęta jako ostateczny (poza sytuacjami losowymi) czynnik decydujący o
przyjęciu do składu Grupy. Podejmując decyzję o wyborze osób do Grupy Ministerstwo
Cyfryzacji kładło szczególny nacisk na doręczone Ministerstwu wraz ze zgłoszeniami
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zagadnienia, którymi dane osoby chciałyby się zająć, z uwzględnieniem planowanych do
powołania w ramach Grupy zespołów.
Lista osób pracujących na forum Grupy udostępniona zostanie na stronie internetowej
Ministerstwa Cyfryzacji po dokonaniu weryfikacji uzyskanych w formie podpisu na liście
obecności zgód na upublicznienie danych. Konieczność weryfikacji wynika stąd, że
Ministerstwo Cyfryzacji odbierało od uczestników zgodę na udostępnienie ich danych
osobowych na stronie internetowej resortu wraz z afiliacjami w kontekście obecności na
spotkaniu inauguracyjnym.
W załączeniu przekazujemy listę instytucji, których reprezentanci zostali zakwalifikowani do
prac w Grupie Roboczej. Godne podkreślenia jest to, że za udział w pracach Grupy Roboczej
jej uczestnicy nie pobierają wynagrodzenia. Idea Grupy jest oparta na idei pozyskiwania
kompetencji z rynku (crowdsourcing) w formule działalności społecznej.
Ad. 2) Czy Grupa posiada regulamin? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.
Grupa nie posiada regulaminu, gdyż jest organem nieformalnym powołanym ad hoc w
związku z zaistniałą potrzebą rozstrzygnięcia wielu wątpliwości wynikających z
funkcjonowania RODO w polskiej przestrzeni prawnej. Grupa korzysta z doświadczeń organu
uczestniczącego w tworzeniu aktu prawnego i na etapie jego tworzenia reprezentującego
formalnie stanowisko Polski na forum Unii Europejskiej.
Ad. 3) Czy Grupa posiada plan działania? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.
Ad. 8) Na jakie podzespoły została podzielona grupa? W miarę możliwości prosimy także o
podanie informacji, o których mowa w pytaniach 1-7, odnośnie każdego z podzespołów.
Grupa nie posiada formalnego planu działań. Roboczy plan działania na najbliższe miesiące
został udostępniony wszystkim członkom Grupy drogą emailową po pierwszym posiedzeniu
zespołów.
Grupa została podzielona na pięć zespołów, odzwierciedlających sektory, w których liczba
wątpliwości jest największa:
 Zespół ds. Systemu Ochrony Zdrowia,
 Zespół ds. Administracji,
 Zespół ds. Telekomunikacji i Finansów,
 Zespół ds. Edukacji,
 Zespół ds. Ogólnych (poświęcony tematom nie mieszczącym się w powyższych
zakresach).
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Relacja z inauguracji Grupy, która odbyła się 2 lipca br. jest opublikowana na stronie
internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Tego samego dnia odbyły się pierwsze posiedzenia
Zespołów tematycznych, których celem było wyodrębnienie zagadnień wymagających
jednoznacznego pilnego rozstrzygnięcia. Kolejne posiedzenia odbędą się w lipcu. Efektem
prac będzie wypracowanie klucza postępowania w budzących szczególne wątpliwości
przypadkach. Te zostaną poddane dyskusji na forum Grupy. Finalny produkt, w formie
projektu poradnika będzie doręczony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, a zagadnienia szczególnie ważne przybiorą formę komunikatów właściwych
ministrów. Przewidujemy, że efektem prac Grupy będzie zidentyfikowanie tych obszarów w
polskiej przestrzeni prawnej, które wymagają dalszych zmian legislacyjnych. Dodatkowo, w
ramach Zespołu ds. Administracji planujemy wypracowanie dla potrzeb administracji
rządowej projektu kodeksu postępowania w obszarze ochrony danych osobowych. Także ten
dokument będzie przedstawiony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Ad. 4) Czy Grupa przygotowała harmonogram spotkań? Jeśli tak, prosimy o jego
udostępnienie.
O datach i godzinach spotkań decydują ad hoc liderzy zespołów uwzględniając
dyspozycyjność członków zespołu oraz okres wakacyjny. Wskazanie odgórnego
harmonogramu spotkań uwzględniając sezon urlopowy w ocenie Ministerstwa Cyfryzacji
znacznie ograniczyłoby efektywność prac.
Ad. 5) Czy spotkania Grupy będą dostępne dla publiczności lub transmitowane online?
Ze względu na roboczy charakter Grupy jej spotkania nie będą transmitowane na żywo.
Ad. 6) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób do publicznej wiadomości będą podawane ustalenia
ze spotkań Grupy?
Ad. 7) Jaki jest planowany efekt prac Grupy Roboczej i działających w ramach Grupy
Roboczej podzespołów?
Wypracowane przez Grupę dokumenty będą w pierwszej kolejności przekazywane do
opiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a następnie przekazywane
opinii publicznej w formie komunikatów wydawanych przez poszczególne instytucje, zgodnie
z ich właściwościami.
Ministerstwo Cyfryzacji mogło stworzyć dokument własnymi siłami, kierując go w dalszej
kolejności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uwzględniając doświadczenia
związane z wdrażaniem RODO do polskiej przestrzeni prawnej oraz wypracowywania jego
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treści na forum organów i instytucji unijnych. Musimy też pamiętać, że Ministerstwo
Cyfryzacji było organem reprezentującym Polskę na forum grupy roboczej przy Komisji
Europejskiej funkcjonującej do 25 maja, której celem była pomoc państwom członkowskim
we wdrożeniu RODO sprowadzająca się de facto do dokonywania wykładni jego przepisów.
Ministerstwo Cyfryzacji nie zdecydowało się jednak na takie rozwiązanie tworząc
transparentne, reprezentatywne forum współpracy w tym zakresie. I to forum przygotuje
dokument, doręczony Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji nie
ma natomiast wyraźnych podstaw prawnych do dokonywania formalnej wykładni przepisów
prawnych, dlatego efektem prac będzie przewodnik zawierający odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania, który - po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - stanie się podstawową pomocą w stosowaniu przepisów przez
wszystkich do tego zobowiązanych, w szczególności przez MŚP, placówki oświatowe,
placówki służby zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego.
Z poważaniem,

Joanna Marczak-Redecka
Zastępca Dyrektora
Biura Ministra
/-podpisano elektronicznie/
Załącznik:
Lista zgłoszeń na spotkanie Inauguracyjne Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych - 2 lipca 2018 r.
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