Warszawa, 10 czerwca 2020 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WBZK-II.1331.2.2020

Pani
Katarzyna Szumielewicz
Prezes
Fundacja Panoptykon
e-mail: fundacja@panoptykon.org
Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 czerwca 2020 r. o udostepnienie informacji publicznej
w zakresie realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego postanowień decyzji Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 marca 2020 r. dotyczących wydanych dla firm: Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o.,
Polkomtel Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. poleceń realizacji działań w zakresie
przeciwdziałania COVID-19 polegających na obowiązku przekazywania wszystkim wojewodom oraz
właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy informacji
dotyczących lokalizacji zakończenia sieci abonentów lub użytkowników podlegających nadzorowi
epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji uprzejmie informuję, że wojewoda
nie zawarł z określonymi wyżej operatorami przedmiotowych umów.
Jednocześnie informuję, że na wniosek Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia
2020 r., z uwagi na fakt, iż powyższe uregulowane zostało mocą postanowień art. 73 pkt 13)
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695) dotyczących wprowadzenia zapisu
art. 11e-g do ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), Prezes Rady Ministrów uchylił
wskazane wyżej decyzje.
Z poważaniem

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu
wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przetwarzaniedanych-osobowych w zakładce: Przetwarzanie danych osobowych.
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