Warszawa, 11 sierpnia 2016 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
W kwietniu bieżącego roku instytucje Unii Europejskiej zakończyły pracę nad reformą ochrony
danych osobowych. W jej wyniku przyjęte zostały dwa akty prawne tzw. ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych1 oraz dyrektywę dotyczącą przetwarzania danych przez organy
ścigania i wymiar sprawiedliwości2.
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza szereg zmian w obowiązującym
standardzie ochrony danych osobowych, m.in. w zakresie uprawnień osób, których dane dotyczą
i obowiązków administratorów danych – zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych.
Choć rozporządzenie weszło w życie 5 maja br., zacznie obowiązywać dopiero 25 maja 2018 r.,
by dać państwom członkowskim i administratorom danych czas na przygotowanie się do
nadchodzących zmian. W przypadku państw członkowskich wiąże się to z koniecznością analizy
treści setek obowiązujących aktów prawnych pod kątem ich zgodności z treścią rozporządzenia
i wprowadzeniu w nich niezbędnych zmian. Państwa członkowskie zobowiązane są również do
dokonania transpozycji dyrektywy dotyczącej przetwarzania danych przez organy ścigania i
wymiar sprawiedliwości poprzez przyjęcie i publikację odpowiednich przepisów ustawowych,
wykonawcze i administracyjne do dnia 6 maja 2018 r.
W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) Fundacja
Panoptykon wnosi o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania:
1. Jakie działania ministerstwo podjęło lub zamierza podjąć, by przygotować polskie
przepisy do obowiązywania tzw. ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
osobowych?
2. Czy ministerstwo przeprowadziło resortowy przegląd aktów prawnych, które wymagają
analizy pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzenie o ochronie danych osobowych
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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oraz dyrektywą dotyczącą przetwarzania danych przez organy ścigania i wymiar
sprawiedliwości? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie listy aktów prawnych wymagających
analizy lub zmian oraz wskazanie, czy lista ta ma charakter zupełny bądź podlegać
będzie uzupełnianiu.
3. Czy w planach legislacyjnych ministerstwa uwzględniono potrzebę dostosowania
polskiego prawodawstwa do przepisów rozporządzenia?

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
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Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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