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W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24 lutego 2015 r. o udostępnienie informacji
publicznej, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

1. Służba Celna na podstawie uprawnień, o których mowa w art. 75d ustawy o Służbie
Celnej, w roku 2014 zwróciła się do operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej
o udostępnienie danych, o których mowa w art. 1 80c i I 80d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —

Prawo telekomunikacyjne —53 razy, w tym w zakresie;
a) ustalenia bilingowego (wykaz połączeń) — 19 razy,
b) ustalenia lokalizacji telefonu komórkowego — 16 razy,
c) ustalenia abonenckiego — 41 razy,
d) pozostałych sprawdzeń (m.in. wykazu sesji internetowych, ustalenia użytkownika IP)

— 1 raz.

2. Slużba Celna na podstawie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o Slużbie Celnej, w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
w roku 2014 zwróciła się o udostępnienie danych użytkowników usług świadczonych drogą
elektroniczną, będących w posiadaniu podmiotów świadczących takie usługi w zakresie;

1) wystąpień do usługodawców o udostępnienie danych dotyczących usługobiorców —

441 razy,
2) określenia liczby usługobiorców, których dotyczyły wnioski skierowane

do usługodawców — 445 razy,
3) liczby wniosków skierowanych do ushigodawców, o udostępnienie informacji

o usługobiorcach — 138 razy.

Odnosząc się do ostatniego akapitu Państwa wniosku, uprzejmie inłbrmuję, iż obecnie w Służbie
Celnej nie jest prowadzony centralny rejestr zapytań o dane telekomunikacyjne,
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a także nie ustanowiono pełnomocnika do kontroli celowości i prawidłowości pozyskiwania

i przetwarzania uzyskanych danych.

Osoba, która wytworzyła informację lub jest odpowiedzialna za jej treść: Robert Torenc, Zastępca Dyrektora

Departamentu Ceł; Iwona Olszewska, ekspert Służby Celnej.

Osoba, która przygotowała informację do udostępnienia: Roksana Mendelowska-Sitarska, główny specjalista

w Biurze Ministra.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 15 kwietnia 2015 r.
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