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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2019 r. – znak: GUS-GP03.0200.9.2019.AZ, 

GUS-GP03.0200.8.2019AZ.4 – (data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

22 listopada 2019 r.) uprzejmie informuję, że do projektu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, 

przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy 

w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

[wydawanego na podstawie delegacji zawartej w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775)] – 

z punktu widzenia przepisów 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)) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.



o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zgłasza uwag.

Z wyrazami szacunku,

z up. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji
Monika Krasińska

/ - podpisano elektronicznie/
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