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Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej
Zgodnie z art. 91 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) kościoły i związki
wyznaniowe, które w momencie wejścia w życie RODO stosują szczegółowe zasady ochrony
osób fizycznych, mogą nadal stosować te zasady, pod warunkiem dostosowania ich do RODO. W
takim przypadku kościoły i związki wyznaniowe podlegają nadzorowi niezależnego organu
nadzorczego, który może być organem odrębnym.
Zgodnie z doniesieniami prasowymi1, Kościół katolicki w Polsce pracuje nad dekretem ogólnym
dotyczącym przetwarzania danych osobowych, którego celem jest dostosowanie dotychczas
obowiązujących zasad przetwarzania danych do RODO. Na mocy dekretu ma również zostać
powołany odrębny organ nadzorczy.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Generalna Inspektor przygotowała lub prowadzi prace nad stanowiskiem
dotyczącym możliwości zastosowania art. 91 RODO przez Kościół katolicki w Polsce, w
szczególności w zakresie oceny, czy Kościół katolicki w momencie wejścia RODO w życie
stosował szczegółowe zasady ochrony danych osób fizycznych?
a. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie wszelkich dokumentów stworzonych w
ramach tych prac.
2. Czy Generalna Inspektor bierze lub planuje wziąć udział w pracach Konferencji
Episkopatu Polski dotyczących projektu dekretu ogólnego dotyczącego ochrony danych
w Kościele?
a. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie informacji, jak wygląda lub wyglądać będzie
udział Generalnej Inspektor w tych pracach oraz udostępnienie wszelkich
ewentualnych dokumentów związanych z udziałem Generalnej Inspektor w
pracach nad dekretem.
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Por. np.: http://www.rp.pl/Dane-osobowe/304049981-RODO-a-ochrona-danych-w-Kosciolach.html,
http://wyborcza.pl/7,155287,23213238,rodo-idzie-do-kosciola.html, https://ekai.pl/w-kosciele-powstaje-urzadochrony-danych-osobowych/ .
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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

_______________________________
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska
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