Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Ministra
BM-I.0123.117.2017

Pani
Małgorzata Szumańska
Fundacja Panoptykon

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Szanowna Pani,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Panią pytania.
Ad.1
Minister Cyfryzacji nie prowadził postępowania sprawdzającego wobec Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) ws. spełniania warunków formalnoprawnych i
technicznych wymaganych do uzyskania dostępu do danych zawartych w centralnej
ewidencji w trybie pełnej teletransmisji. Minister Cyfryzacji odpowiada za administrowanie
Centralną Ewidencją Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP)
od 2015 r., której prowadzenie przejął od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W
momencie przejęcia rejestru Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiadała już dostęp
do danych zgromadzonych w ewidencji.
Ad2.
Minister Cyfryzacji nie prowadził postępowań sprawdzających wobec podmiotów
wymienionych w ustawie o dokumentach paszportowych1. Minister Cyfryzacji odpowiada za
administrowanie Centralną Ewidencją Wydanych i Unieważnionych Dokumentów
Paszportowych od 2015 r., której prowadzenie przejął od Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Od 2015 r. żadne nowe podmioty nie zostały podłączone do rejestru.
Postępowanie sprawdzające nie jest jednak wymagane, a organy publiczne, które są
uprawnione do dostępu do ewidencji muszą działać na podstawie i w granicach prawa.
Dostęp do rejestru jest realizowany za pośrednictwem sieci wydzielonych.
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art. 52 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 758)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Ad 3.
Zapytania kierowane przez ABW do CEWiUDP są przechowywane w logach systemu, a
informacje z logów nie są informacją publiczną. Przesądza o tym ustawa o ochronie danych
osobowych2, zgodnie, z którym taka informacja przysługuje każdej osobie, której ona dotyczy
(informacja o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane były udostępniane).

Z poważaniem,
Dominika Waligórska
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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art. 32 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
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