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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2019 r. – znak: GUS-STO3.9003.13.2019.1 – 

(data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 19 grudnia 2020 r.) 

uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma świadomość wagi, 

opracowywanych przez Główny Urząd Statystyczny, rozwiązań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 

(PSR 2020) i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). 

Uwzględniając wielką liczbę danych osobowych, które będą zbierane podczas tych spisów, 

w tym również danych osobowych szczególnych kategorii w rozumieniu 
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art. 9 ust. 1 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)), 

powoływanego dalej z zastosowaniem skrótu „rozporządzenie 2016/679”, organ 

właściwy w sprawie ochrony danych osobowych popiera powołanie 

w ramach Centralnego Biura Spisowego grupy zadaniowej do spraw bezpieczeństwa. 

Z zadowoleniem przyjmuje on także fakt, iż propozycja współpracy została przedłożona 

przez Główny Urząd Statystyczny już na tak wstępnym etapie prac spisowych.

Jednakże status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jako niezależnego organu nadzorczego w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2016/679 

[art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)] wyklucza możliwość formalnego współuczestnictwa organu 

w pracach przedmiotowej grupy zadaniowej. Wypracowane przez tę grupę rozwiązania 

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach PSR 2020 

i NSP 2021, po ich zaakceptowaniu przez administratora – 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będą bowiem podlegały ocenie organu 

właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, co byłoby istotnie utrudnione, 

gdyby w skład grupy zadaniowej do spraw bezpieczeństwa wchodzili przedstawiciele 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dlatego organ nadzorczy deklaruje współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym, 

ograniczoną wszakże do opiniowania, zaproponowanych przez ten Urząd, środków 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach PSR 2020 

i NSP 2021, czy też uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679. 

W zakresie współdziałania z organem statystyki publicznej możliwe są również konsultacje 

między inspektorem ochrony danych Głównego Urzędu Statystycznego a organem nadzorczym 

(art. 39 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/679).

Proponując powyższe formy współudziału w procesie 

zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach PSR 2020 i NSP 2021 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wyklucza przy tym bezpośrednich spotkań 

1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
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przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego 

i jest otwarty na propozycje w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Jan Nowak

/ - podpisano elektronicznie/
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