Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Szanowny Pan
prof. dr hab. Piotr Pogonowski
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (dalej: ustawa),
minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralną ewidencję wydanych
i unieważnionych dokumentów paszportowych. Centralna ewidencja – zgodnie z art. 49 ustawy
– prowadzona jest w systemie teleinformatycznego zbioru danych o osobie i posiadanych przez
nią dokumentach paszportowych. Na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, dane przetwarzane
w centralnej ewidencji udostępnia się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych
i centralnej ewidencji (dalej: rozporządzenie), podmiotom, o którym mowa w art. 52 ust. 2
ustawy, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, udostępnia się dane z centralnej
ewidencji za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli spełniają one łącznie następujące
warunki: posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z ewidencji
oraz rejestrację zakresu, daty i celu ich uzyskania, a także posiadają zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.
W związku z tym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z 6 września 2001 r. Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji
publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o udostępnienie informacji o liczbie, zakresie i celach zapytań o dostęp do
danych zawartych w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów
paszportowych złożonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 20162017 z podziałem na poszczególne miesiące, a w szczególności prosimy o odpowiedź na
następujące pytania:
i. Ilu osób dotyczyły zapytania skierowane w poszczególnych miesiącach
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
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ii. Jakie dane obejmowały wyżej opisane zapytania w poszczególnych
miesiącach – ogół danych paszportowych dotyczących danej osoby, czy
konkretne dane, np. zdjęcia paszportowe?

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym
kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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