
 

 

Fundacja Panoptykon | ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa 

e: fundacja@panoptykon.org | t: +48 660 074 026 | w: panoptykon.org 

Warszawa, 29 lutego 2016 r. 

 

 

Szanowna Pani 

dr Edyta Bielak-Jomaa 

Generalna Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych 
 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Fundacja Panoptykon wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw 

Publicznych oraz Polskim Forum Migracyjnym prowadzi projekt „Nadchodzą! Jak ich 

przywitamy?”, finansowanych z Funduszy EOG. Celem prowadzonego przez nas monitoringu jest 

przeanalizowanie już funkcjonujących form kontroli nad uchodźcami oraz nowych narzędzi, 

które mogą się pojawić w związku z tzw. kryzysem migracyjnym. Na podstawie zebranych 

informacji przygotowany zostanie raport skierowany przede wszystkim do instytucji 

uczestniczących w procedurze migracyjnej oraz odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka. 

W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) Fundacja Panoptykon wnosi 

o udostępnienie: 

 

1) informacji o tym, czy od 2007 roku GIODO przeprowadził z urzędu kontrole przetwarzania 

danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, Wizowym Systemie 

Informacyjnym lub Systemie Eurodac, mające na celu sprawdzenie, czy wykorzystanie 

danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą (w przypadku przeprowadzenia 

więcej niż jednej kontroli, prosimy o wskazanie, kiedy poszczególne kontrole zostały 

przeprowadzone); 

2) decyzji administracyjnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli przetwarzania danych 

osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, Wizowym Systemie Informacyjnym lub 

Systemie Eurodac;  

3) wszelkich jawnych dokumentów zawierających wnioski z przeprowadzonych kontroli 

przetwarzania danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, Wizowym 

Systemie Informacyjnym lub Systemie Eurodac; 

4) informacji o tym, ile skarg od osób, których dane są przetwarzane w Systemie 

Informacyjnym Schengen, Wizowym Systemie Informacyjnym lub Systemie Eurodac trafiło 

do GIODO od 2007 roku, ile z nich zostało uznane za uzasadnione oraz jakiego rodzaju 

naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych zostały stwierdzone. 
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Prosimy o przesłanie informacji – w postaci odpowiedzi na każde z powyższych pytań – drogą 

elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na 

adres mailowy: fundacja@panoptykon.org 
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