Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Szanowna Pani
Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji

Dot.: BM-I.0123.103.2017

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

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 z 13 lipca 2006 r. o dokumentach
paszportowych, 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. Zgodnie zaś z § 17 rozporządzenia,
centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych prowadzona
przez Ministra Cyfryzacji w systemie teleinformatycznym rejestruje zapytania o dane wraz
z informacją o czasie i podmiocie, który wystąpił z zapytaniem.
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej dostępu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do centralnej ewidencji
wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, 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. Czy Minister Cyfryzacji przeprowadził postępowanie sprawdzające spełnienie przez
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego warunków formalnoprawnych i technicznych
wymaganych do uzyskania dostępu do danych zawartych w centralnej ewidencji
w trybie pełnej teletransmisji, zgodnie z § 15 rozporządzenia?
2. W stosunku do jakich innych podmiotów Minister Cyfryzacji prowadził postępowanie
sprawdzające spełnienie wynikających z § 15 rozporządzenia warunków
formalnoprawnych i technicznych wymaganych do uzyskania dostępu do danych
zawartych w centralnej ewidencji w trybie pełnej teletransmisji?
a. Prosimy o udostępnienie listy podmiotów, które – w następstwie postępowania
sprawdzającego – uzyskały dostęp do centralnej ewidencji w trybie pełnej
teletransmisji.
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3. Ile razy w latach 2016-2017 – z podziałem na poszczególne miesiące – system
teleinformatyczny, w którym prowadzona jest centralna ewidencja wydanych
i unieważnionych dokumentów paszportowych, zarejestrował – zgodnie z § 17
rozporządzenia – zapytania o dane skierowane przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego?

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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