Warszawa, 8 marca 2021 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Minister Cyfryzacji

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 11f ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podczas stanu zagrożenia epidemicznego operator
telekomunikacyjny jest obowiązany do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego
urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego
kwarantanną, na żądanie oraz w sposób i w formie ustalonej przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji. Z kolei zgodnie z art. 11f ust. 2 na żądanie ministra operator
telekomunikacyjny jest obowiązany do przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego
ministra, w celu przeciwdziałania COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo stanu klęski żywiołowej zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń
końcowych użytkowników końcowych.
W związku z powyższym, działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji
publicznej, Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie następujących
informacji:
1. Dotyczących uprawnienia, o którym mowa w art. 11f ust. 1 ustawy:
a. Ile razy minister zwrócił się do operatorów o udostępnienie informacji
o lokalizacji urządzenia użytkownika końcowego (w miarę możliwości prosimy
o podanie tej informacji z rozbiciem na urządzenia końcowe należące do osób
chorych i objętych kwarantanną)?
b. W jaki sposób i do jakich działań były wykorzystywane udostępnione dane
lokalizacyjne?
c. Czy dane lokalizacyjne są po jakimś czasie trwale usuwane? Jeśli tak, jaki to
okres?
d. Czy dane lokalizacyjne były lub mogą być przekazane innym podmiotom niż
minister ds. informatyzacji? Jeśli tak, jakim?
e. Czy dla przetwarzania danych została przeprowadzenia ocena skutków dla
ochrony danych, zgodnie z art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
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osobowych (RODO)? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie tej oceny i wszelkich
dokumentów z nią związanych.
2. Dotyczących uprawnienia, o którym mowa w art. 11f ust. 2 ustawy:
a. Czy do tej pory minister skorzystał z tego uprawnienia? Ile razy i w stosunku do
ilu operatorów?
b. W jaki sposób w żądaniu ministra została określona forma przekazania danych
(w szczególności prosimy o wskazanie, czy forma ta wskazywała metodę
anonimizacji danych i jeśli tak, to jaką)?
c. Prosimy o udostępnienie wszelkich otrzymanych od operatorów
zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników
końcowych.
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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