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Szanowny Panie Ministrze,

w związku z korespondencją z dnia 8 marca 2020 r. (znak: DT.WR.700.9.2021), dotyczącą uwagi 

Głównego Urzędu Statystycznego, zgłoszonej do projektu ustawy – Prawo komunikacji 

elektronicznej (dalej: PKE) na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 

w dniu 5 marca br., uprzejmie przedstawiam co następuje.

Organ nadzorczy podziela negatywne stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

w stosunku do zmian w PKE, które zaproponował GUS, polegających na dodaniu do PKE nowego 

artykułu w brzmieniu: „Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przekazują służbom 

statystyki publicznej zgromadzone dane osobowe o abonentach będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności, określone w art. 

35b ust. 1 pkt 1, 4, 16, 21a-21c, 22 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.), w zakresie i terminach wynikających z programu badań 

statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej.”.
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Zgodnie z art. 35c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.) „Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe 

określone w art. 35b ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub wybranych 

aspektach życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące 

z niepublicznych systemów informacyjnych w szczegółowym zakresie określonym w programie 

badań statystycznych statystyki publicznej.” Tym samym to każdorazowy akt wykonawczy, 

ustalający program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok (wydawany na 

podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej) powinien określać jakie dane - spośród 

tych, o których mowa w art. 35b tej ustawy - powinny być przetwarzane z niepublicznych 

systemów informacyjnych, w tym również tych, których administratorami są dostawcy publicznie 

dostępnych usług telefonicznych, na potrzeby skonkretyzowanych badań statystyki publicznej. 

Adekwatność przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną [art. 159 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.)] 

powinna być oceniana każdorazowo w odniesieniu do danego programu badań statystycznych 

oraz „ustaw spisowych” takich jak ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728, z późn. zm.).

Jest to tym bardziej zasadne, z uwagi na wprost wyrażoną w art. 35b ust. 5 ustawy 

o statystyce publicznej normę, że działania dostawców publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych w tym zakresie, nie naruszają tajemnicy telekomunikacyjnej. 

Tym bardziej nie ma więc potrzeby wprowadzania w tym zakresie dodatkowych 

uregulowań w PKE.

Dlatego też, propozycja GUS jest nadmiarowa w stosunku do celów określonych w art. 

35b ust. 1 ustawy o statystyce publicznej, tym samym narusza zasadę ograniczenia celu wyrażoną 

w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietna 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. Organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych z ostrożnością podchodzi 

do wszelkich propozycji rozszerzenia, długo negocjowanego z nim, katalogu danych osobowych 

z art. 35b ust. 1 ustawy o statystyce publicznej – a stanowisko takie wyraził m.in. do rządowego 

1 Zgodnie z zasadą ograniczenia celu dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów 
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie 
jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami.
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projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r2.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
                        Jan Nowak

/ - dokument w postaci elektronicznej podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

2 Pismo DOL.401.341.2020, z dnia 6 sierpnia 2020 r.
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