
 

Przesyłamy odpowiedź na pytania przekazane nam 11 sierpnia. 

 

 

 

W Ministerstwie Kultury przeanalizowano ewentualną potrzebę dostosowania przepisów do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z  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 oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

 

 Informujemy, że po dokonanej analizie wykonywanych zadań należących do właściwości 

oraz aktów normatywnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim czy też w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach swoich 

właściwości - Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN, nie przewiduje konieczności 

podejmowania prac legislacyjnych w tym zakresie. 

 

 

 

Natomiast Departament Mecenatu Państwa analizował pod tym kątem Ustawę o archiwach. 

Przywoływana przez Państwa dyrektywa dotyczącą przetwarzania danych przez organy 

ścigania i wymiar sprawiedliwości nie odnosi się do danych przetwarzanych przez archiwa 

państwowe. W przypadku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych należy 

wskazać, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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  obowiązują i wymagają stosowania w sposób bezpośredni, bez konieczności 

krajowej implementacji. 

 



Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo  planuje rozpocząć prace legislacyjne  nad nową 

ustawą archiwalną, opisującą w sposób całościowy postępowanie z dokumentacją. W toku 

tych prac zostanie dokonana analiza ewentualnej konieczności dostosowania projektowanych 

przepisów ustawy do wymogów rozporządzenia oraz ewentualnego uwzględnienia zapisów 

art. 89 rozporządzenia pod kątem określenia wyjątków mających zastosowanie do 

przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

 

Trudno ocenić, czy inne działania legislacyjne Departamentu Mecenatu Państwa prowadzone 

w najbliższym czasie będą również miały aspekt odnoszący się bezpośrednio do ochrony 

danych osobowych, ale jeśli tak będzie, to nowe przepisy w tym zakresie będą oczywiście 

brane pod uwagę. 

 

 

 

Ponadto informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 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 oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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,  nie będą konieczne zmiany 

przepisów dotyczących ochrony zabytków. 
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