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Szanowna Pani,
W odpowiedzi na załączony wniosek wyjaśniam, że Minister Cyfryzacji korzysta z uprawnienia wynikającego z art.

11f ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2[1]

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez służby publiczne zadań umożliwiających efektywne
przeciwdziałanie COVID-19. Minister Cyfryzacji otrzymuje od operatorów telekomunikacyjnych w cyklu
tygodniowym anonimowe, zagregowane dane dotyczące mobilności (m.in. ilu użytkowników przemieściło się z
powiatu A do powiatu B), nie są natomiast przekazywane dane detaliczne (indywidualne) o lokalizacji urządzeń
końcowych użytkowników końcowych. Na podstawie danych otrzymanych od operatorów tworzone są raporty
uwzględniające analizę mobilności pomiędzy powiatami i województwami o najwyższej zapadalności. Zakres
pobieranych od operatorów danych nie zmienił się. 
W odniesieniu do pytania 1 informuję, że dane o lokalizacji pojedynczego urządzenia użytkownika końcowego nie
są i nie były pobierane na potrzeby zwalczania COVID-19, a dane o charakterze danych osobowych nie są
przetwarzane w ww. obszarze. W związku z tym nie została przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych.
W odniesieniu do pytania 2 informuję, że dane o mobilności są pobierane od 4 operatorów. Dane są pobierane w
uzgodnionym trybie tygodniowym, są zagregowane czasowo w ujęciu dobowym i terytorialnie do poziomu
powiatu.
Przekazywane zagregowane dane nie zawierają danych indywidualnych i nie ma potrzeby ich dalszej anonimizacji.
Operatorzy telekomunikacyjni przekazują dane zagregowane w następujący sposób:

· granulacja powierzchni do jakiej się odwołujemy - do poziomu powiatu;
· łączna (suma) liczba urządzeń zarejestrowana na powierzchni powiatu.

Są to dane przekazane przez operatorów ministrowi właściwemu ds. informatyzacji, zatem nie ma miejsca
przekazanie danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych.

_____________
[1] Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV2 (Dz. U poz. 616)

Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM
Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 74 70, fax +48 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl
RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez
pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem
tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie,
publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR - Informa on on the processing of personal data can be found in the Public Informa on Bulle n of the
Chancellery of the Prime Minister of Poland.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really have to.
This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this message by mistake, please
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immediately no fy the sender and then destroy the message. If you are not the intended recipient, under no
circumstances should you use this e-mail in par cular by means of dissemina ng, distribu ng, copying, publishing
the message itself or informa on / documenta on/data contained therein.
-----Original Message-----
From: Fundacja Panoptykon <fundacja@panoptykon.org>
Sent: Monday, March 8, 2021 12:57 PM
To: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Panoptykon przekazuję w załączeniu wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Będę
wdzięczna za potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Karolina Iwańska

--
FUNDACJA PANOPTYKON
Tel./Signal: +48 660 074 026
ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa
www: panoptykon.org

WOLNOŚĆ SIĘ LICZY!
Wspieraj działalność Fundacji Panoptykon, przekazując 1% swojego podatku
(KRS: 0000327613)

Możesz też wspierać nas przez cały rok, przekazując darowizny na konto:
43 1440 1101 0000 0000 1044 6058
Więcej informacji: h ps://panoptykon.org/wspieraj

Przetwarzamy Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na
podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści e-maila
lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności:
h ps://panoptykon.org/polityka-prywatnosci

[1] Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV2 (Dz. U poz. 616)
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