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Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pani
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
Fundacja Panoptykon

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do wniosku z dn. 11 sierpnia br., odnoszącego się do tzw. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy dotyczącej przetwarzania 
danych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości uprzejmie przekazuję poniższe 
informacje odnoszące się do postawionych we wniosku pytań:

1. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace nad dokumentem zawierającym wytyczne 
i założenia do nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przyjętą 
koncepcją wdrożenia rozporządzenia 2016/679 Ministerstwo Cyfryzacji będzie 
prowadzić prace nad nową ustawą o ochronie danych osobowych i innymi ustawami 
szczególnymi będącymi we właściwości Ministra Cyfryzacji, a inne ministerstwa 
i urzędy centralne będą prowadzić prace nad zmianą przepisów sektorowych 
w zakresie ochrony danych osobowych, które znajdują się w ich właściwościach. Nowa 
ustawa o ochronie danych osobowych będzie regulowała przede wszystkim status 
i sposób funkcjonowania GIODO. Wyżej wspomniane plany i główne założenia 
Ministerstwa w zakresie wdrożenia przepisów rozporządzenia 2016/679 zostały 
zaprezentowane na spotkaniu, w którym uczestniczył przedstawiciel Fundacji 
Panoptykon, a które odbyło się w siedzibie Ministerstwa w dniu 29 czerwca br.

2. Jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie 1, zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo 
Cyfryzacji koncepcją wdrożenia rozporządzenia 2016/679 praca nad przeglądem 
aktów prawnych będzie prowadzona przez poszczególne ministerstwa i urzędy 
centralne, w których kompetencjach te akty prawne się znajdują. W lipcu br. 
Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało informacyjne spotkanie dla przedstawicieli 
poszczególnych resortów i urzędów centralnych poświęcone zadaniom związanym 
z przyjęciem rozporządzenia 2016/679 w zakresie przeglądu i dostosowania polskiego 
prawa. Ministerstwo Cyfryzacji planuje kontynuację organizacji tego typu spotkań 
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w celu wymiany informacji i koordynacji prac nad dostosowaniem polskiego porządku 
prawnego do rozporządzenia 2016/679.

Ministerstwo Cyfryzacji nie ma jeszcze przeprowadzonego przeglądu znajdujących się 
we właściwości urzędu aktów prawnych wymagających analizy pod kątem zgodności 
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz dyrektywą dotyczącą 
przetwarzania danych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, a prace 
Ministerstwa koncentrują się obecnie na przygotowaniu dokumentu opisującego 
założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która jest podstawowym 
aktem prawnym dla wdrożenia rozporządzenia unijnego.

3. Ministerstwo Cyfryzacji uwzględnia w planach prac legislacyjnych potrzebę 
dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia 2016/679. Z tego względu 
Ministerstwo będzie prowadzić prace nad nową ustawą o ochronie danych 
osobowych a także przeglądem i dostosowaniem przepisów aktów prawnych 
będących w kompetencji Ministra Cyfryzacji.

Z poważaniem,

Dominika Waligórska
Dyrektor Biura Ministra

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/
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