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Uprzejmie dziękuję Panu Ministrowi za odpowiedź (znak BMP-0790-1-9/2017/PS)
na moje wystąpienie. Pragnę niniejszym nawiązać do tej odpowiedzi.
W ostatnich dniach przekazane zostały do konsultacji przez Ministerstwo Cyfryzacji
dwa projekty ustaw:
1) o ochronie danych osobowych,
2) Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
Z art. 20 ust. 2 projektu ustawy o ochronie danych osobowych jasno wynika, że
podjęta została już decyzja i doszło do uzgodnienia między właściwymi resortami
w sprawie tego, że organem nadzorczym w rozumieniu przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
a zatem organ właściwy również w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679. Jest to bez
wątpienia kluczowa informacja i oznacza, że konsultacje z Ministerstwem Cyfryzacji
w sprawie sposobu wdrożenia dyrektywy i problemów, o których informował mnie Pan
Minister w swoim ostatnim piśmie zostały już przeprowadzone. Nie jest jednak nadal znany
ich wynik. Ponownie pragnę podkreślić, jak istotne dla obywateli i ich praw będą
rozwiązania zaproponowane w ustawie wdrażającej powołaną wyżej dyrektywę. Dotyczą
one bowiem kwestii relacji między prawem do ochrony danych osobowych a obowiązkiem
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
Z tego też względu, z punktu widzenia praw obywatelskich istotne jest, by organ
nadzorczy miał w istocie niezależny charakter. Pragnę zatem poinformować, że poważne
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wątpliwości wzbudza procedura powoływania Prezesa UODO, jak również jego zastępców,
przedstawiona w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego projektu wynika,
że minister właściwy do spraw wewnętrznych miałby przedstawiać wniosek w sprawie
jednego z zastępców Prezesa UODO. Swoje zastrzeżenia i argumentację w tej sprawie
przedstawiłem w piśmie skierowanym do Pani Anny Streżyńskiej - Minister Cyfryzacji.
Kopię tego wystąpienia przekazuję uprzejmie Panu Ministrowi do wiadomości, ze względu
na rozwiązania zaproponowane w tym projekcie.
W związku z powyższym, ponieważ nadal nie ma żadnych publicznie dostępnych
informacji na temat kształtu przyszłej ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego
dyrektywę 2016/680, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958), uprzejmie ponawiam
swoją prośbę o szczegółowe informacje w tej sprawie i przedstawienie projektu ustawy
w terminie, który będzie umożliwiał przeprowadzenie rzetelnych konsultacji
społecznych w tej sprawie.
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Do wiadomości:
Pani Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
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