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W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych 

'.Pro.jektu 
założeń projektu usta1\Y

o rędukcji niektórych obciążeń" StolvarŻyszęnię Ad]ninistratolów Bęzpjeczęństwa Informacji

przeds1awia swoją opinię do pkt 2.30 i 2'31 projektir, tj w zakresie zmian w przepisach

usta\ły z dnia 29 sielpnia 1997 r. o ochronie danych osobou'1,ch (DZ.IJ ' z 2002l' NI 10l, poz.

926 zę zB; da1ęj tauee ,'u' o. d. tł." | '

Powstałe w 2007 I. Stolvarzyszęnie Administratorów Bezpjeczeńst\,va lnfomacji zrzeszc
administratolów bezpięczeńshła informacai oraz inne osoby zc]]nuJącc slę najczęściej

zarvodowo ochroną danych osobowych. Do statutowych cęlów stowarzyszenia należy

w szczególności opiniowanię aktó'iv prarłnyoh z zakresu ochronv danych osobowych

i współpnca z organami administracji publicme.j. W tlakcię dotychczasorvej działalności

Stowa.Żyszenie bra}o aktywny udział m'in' w pracach sejrnolvych zakończonych

uchwalęrriem rtstawy z dnia 29 puździemika 2010 I' o Zmianie ustawT o ochronie danych

osobowych oraz niekórych innych ustaw (Dz'U' NI 229, poz' 149,1), a także w placach

nad przepisami nykonawczyni do usta$.}' o oclrronię danYch osobowvch'

slalyaŻyszehje Admnistratońw Bezp.ecŻeństwa lnlarnacji
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sto\rarzłsz€nie Administratorów Bczpieczeńsfił'a Info.macji z glębokim zadoł'oleniem

przYimuie' przedstarYionc przez Nlinistra Gospodarki we wspomnianych zalożeniach,

propozycje zmian w uŚtawie o ochr'onie danych osobowych, w których rr'prowadza się

Ż'wolnienie z obowiązlru lejestracji zbiorół'danych osobowych (zgłośzenia zbioru

dan"vch i aktułliŻac,ii informacji podanych w zgloszcniu), połączonc ze zmianą zasad

funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji. \1 sposób zgodny

z łTmogami pra}Ya unijnego wyłącza się w projekcie obowiązck rejestrac}jny' który

stanowi znaczne obciążenie adminislracyjne dla administrałorów danych (w tym

przedsiębiorców), czyniąc to jednak bez uszczclbku dla właści\łcgo poziomu ochrony

danych osobowych $ jednostce organizacyjnej (w tym \ł przedsiębiorstrvie).

'Iaki wlaściwy poziom zapcwni bowiem nieza|eżny aalministrator bezpieczeństwa

informacii ('ĄBI) dziłlający we współpracy z GIoDo. I ną poz}'tywną konsekwencją

przyjęcia zaproponowanych przepisórv nolvelizujących będŻie doprecyzo\ranie

lakonicznej i nieiaŚnej obecnej regulźtcji uŚtaryorł'cj dotyczącej ABl' l(tóra aktualnie

prorvadzi do nieiednolitego wykonywattia tej funkcji w skali naszego kraju.

Rórvnoczęśnie prosimy o prztjęcie uwag naszego Sto\łarzyszenia do projc1'_tu załozeri.

lv szczególności związan-vch z potrzebą doprecyzorvania roŻwiązań znajdu]ąc}'ch się

w propozycji Ministra Gospodarki

I. Na wslępie wańo zau\ł''żyć, że po raz pjerwszy od uchrvalenia w 1997 r' usta\ły

o och.onie danych osoborq'ch zapropono\\'ano rozrviązanie, które przewiduje calościorrę

z\łolnjęnię 2 oboiłiązków rejestrac-vjnych, zgodne ze p.zępisa]ni Dyrekty\\y 95/46/wE

Pal1amentu Europęiskiego i Rady Ż dtja 24 pażdz.iemtka 1995 r w sprawię ochrony osób

fizycznych w zak.esię pżetwarzania danych osobow1'ch oraz s\ł'obodnego przepł}\Ą'u tych

danych' Dotychczas nię w-vkorzystano \\'polskim plawodawst$'ie stwoŹonej rł'dyrektyrvie

95,/46/wE możli\ł'ości uproszczenia bądz zrł'o1nienia z oborvipku rejcstracyjnego

(notYfikacyjnego) w przypadku wyznaczenia urzędnika ds. ochrony danych osobol|Jych (du/a

Prolec!żon ń)ci1l'). bedącego pierrvorrzorem dla fulkcji administlatora bezpieczeństwa

inlbmacji (ABl) unomlo\łanęj r,v u'o'd'o' Nalezy jednak przypornnięć' żę unijna dyrękq'wa

przerviduje moŻliwość takiego z\ł'o]nięnia (uproszczęnial q'lko pod varunkiem spełnienia

przez urzędnika dwóch warunków: zapęunienia w jednostcę organizac\'jnej w sposób

niczaleŹn-v pżęsfizegania kra'jorrwch przepisórv o ochronię danych osobow}ch (opartych

slÓwaryszenią Adn)rjŚ{ralarów BezpleĆżeńslwa lnfÓrnaĆjl
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na dy'ęk{ywie 95/46iwE) olaz plowadzenie rejcstru opelacji związanycl't z pŹetwalŻanlem

danych dokonyrvanych przeŻ adminrstratora danych, zarvierającego takię satnę elęmenty

jak lejestl ogólnokmjowy prowadzony przęz państwo$l organ ds. ochrony dan1'ch

osobowych (tzrł'. uproszczona .e] estaci a).

Fr rkcjonujący W polskieJ ustau.ie ABI nje spęłnia Źadnego z lvanrnkóW określonych

w dyrektyrłie 95,i46lWE odnoszących się do urzędnika ds' ochrony danych osobol'vch'

Ustawa de gwaranfuje mu nięzależności, .jak lównięż nie prz-vznaje kompelencji w zakresię

uproszczoncj rejestracji. Aktuainie w uslawie o ochronie danych osoborvych znajduje się

tvlko .jedęn przepis dot1'czący AB] (an' 36 ust' 3), rvedług któIego zadanięm tęgoŹ

admini stratola j ęst nadŻorov'anie pŻęstrzęgania zasad w zakresję bęzpięczeńs1\ł'a techniczno

_organizacyjnego plzętwaŹanych danych osobowych' podczas gdy dyrekt1u'a rozcląga

kompetencje WŻędnika na wsz}'stkię klajowe przepls} o ochronję danych osobori,1,ch'

wędług ań' J6 ust- 3 u.o.d'o' ,Adr1ihistftttl)l r1unych wyznucza adnin!s/r.Ilofa

bc.pieazeńll'l,L! i /i)1-]l1L1.Ji' nddionłqcego pr:esll:egun:e .al'ad oc]1roŁry' o których nc:vu

1l us!. ]' chyho.e sanz wyka1|1łje le cryn11o.i(:i'" - Lakoniczna treść regulacji prorvadz! obecnie

do nięjędnolitęgo w1'konywania tej fuIllcji rv ska1i naszego kraju' Podstawowe problemy

dotyczą zakresu kompetencji ABI olaŻ jego us}tuowania organizac]'jnego' W opinii

Stoważyszenia przedsta$'iona przez Mjnistra Gospodarki w projekcie regulacja

zapewni roŻwiązanie aktualnych problemóu związanych z działalnością

adminislralorórĄ bezpiec/eńs{}ła informacji.

Il. Podstawo$]m celem usta\J o ochronie danych osobowvch jcst zagwarantowanic

stoso\mych mechanizlów (matclialnych i proceduralnych) lv ceiu realizacji \\ryznaczoncgo

Konstyaucją RP pra\ła osoby fizyoznej do ochrony swoich danycl] osobowych, stano$.iącego

przejarv prawa do prylva1ności' Dlałego też ograniczenia lub zwolnienia z obowiązków

usta\towych w omawianym Żakresie Eie mogą uegatył'nie }vplynąć na poziom g$aranc'ii

prau' podmiottr danych. Tcn rvłaśnię kjęrunęk potlvierdza wspomniana dyrekyrva

95/46iWE' która dopuszcza całościowe zrvolnienie z oborviązku (eJesllac)Jnego

(not}'fikacyJlego) tylko w przypadku f'unkc.jrrnorvania welulątŹ st.uktur\' o]ganlzacy]neJ

administratora danych fLrnkcji urzędnika zaperłłriającej niezalężnę przcjęcie kompetencji

organu państwowęgo'

Kięrunek zmian porvinien zarł'ierać ułasciwe tĄT]vażęnię potr7eb adD]inis!.atortirv dan1,ch

(rr'tym przcdsiębiorcó\Ą,) związanvch Ż przętwa.zanięm danych osoborłycl't oraz prarv osób'

słowarzysŻenle Ad instlatańw Bezp]eczeń'twa lrrforna.|
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których dane doiyczą i ]nęchanizrnó$' gwarantujących tę pta\a (np. Iejestracji zbiorów

danych osobo\ł}ch), z tym ZastrzeŹenie1 . że prioryłeten jest ochlona intęrcsu podmiotó&

danych.

w ocenie stowarzyszenia takie wlaśnie prawidłowe podejście w stosunku

do zmian prawnych zasad ochrony danych osoborYych prezentowan€ jest w projekcie

zalożeń przcdstarvionym pr7'ez Nlinistra Gospodarki oraz piśmie w tym przedmiocie

Generalnego Inspektora ochrony Danych Osoborvych, o którym mowa rry pkt tv
niniejsŻego piŚma'

IlI. Zaproponorvane w załoŹeniach rozlviązania dotyczące administratora bezpieczeństlva

informacji (ABI) na]eży {akże odnieść do przedstawionego w dniu 25 stycznia 20l.2 l. plzez

Kornisje Europejs1<ą projektu rozporządzenia Parlanentu Europejskięgo i Rady w spiawie

ochlony osób lizycznych rv zrviązku z przetwarŻaniem danych osobol1'ch i s\łobodnynr

przcp\rłenl takich danych {ogólne rtlzporząd:enie o acltanie dun1lch) (ań.35-37)' w tym

kontekście zmiany w ustarvi€ dotyczącc ABl będą krokiem przygotowującym

do wdIożenia w Polsce rozwiązań prze$'idzianych $' proj€kcie ro7'potządŻenin'

tj. obowiązku administratora danych $yznaczenia _ łv przypadkach określonych

lozpolządzeni€m _ inspektora ds. ochrony tlanych osobowych (inspektora).

Projektorvane rozporządZęnię od inspektora ochron]r danych będzic \\-magać

kwalil'ikac11 Żawodowych oraz więdzy specjalistycznej z zakresu prarva oclrrony danych'

Inspektor będzie lłykonywał swo3e oborviązki i zadania liezaleŹnie i podlegał bezpośredoio

kic.o$'1]ict\ł'tl administ.atora (lub po&niottt przehva'zającego)' wyŻnaczający inspektola

(adrninistrato. dan1'ch lub pŹetv'arzający) rnają go wspięIać rv wykonywaniu pżeŻ nlego

zadań i zapcrł'rLić pelsonel. pońieŚzczenia' spŹęt izasoby niezbędne realizacji obowiązkórv

i zadań. ()prócz tego wplo\\adza się obo\łiąŻęk porviadonienia organu nadzolczęgo

(w Polsce GIoDo) lv zakresie imięnia' naŻwiska i innych danych kontakto\\Tch inspektora'

Do zadań inspektora będzie nalezało rv szczególności monitoro\Yanię rv'vkonania

i stosowania przępisów rozpo.ząd7enia i polityk \ł. zakręsię ochrony danych osobowych

(w t}m szkoienie personelu zaangaźo\\anego rv operacje pŹetważania)' zapewnlenie

prowadzęnia doku entac1i ochlony danych osobowl'ch oraz współpraca z olganem

nadzorczym na wniosęk t€go olganu iub z inicjatyrv'v samego inspekton'

Jak rvskazano powyŻe.j plojęktowane rozporządzenie unijne zarviera rozrviązania

zblizone lub pokr-lwające się Z tymi przedslawionymj rv projekcie załoŹeń Ministra

slÓwalzyszenie AdhjnBlrctÓń|| Bezpieczeńsfua lnfÓrnaci
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Gospodarki, chociaż oczylviścię obydrvu regulacji nie można traktować' jako tożsamych

tręściogo, choóbv Ż tęgo polvodu, że fuzporządzę\ie przerv1duje znaczrie szerszy zakres

zadań inspektola'

lV. Jednocześnie prosimy o prz1,jęcie pewnych Żńian W plzedstawionym p.ojekcię'

W sŻczególności czyniącyclr zadość propozycjom zarrortyil rv piśmie Generalnego Inspektora

ochrony Danych osobolvych do Ministra Mariusza Haład1ja' Podseketarza Stanu

\r Ministelstwię Gospodarki Z dnia 29 mają 2012 r. (G1-030-1/12/33720) i stanoM'iących

załącznik do tego pisma projekcie ustawy \\.raz z uzasadnienl'en'

1' W projekcie plzedstawionym pŹez Genelalnego Inspei<tora zasadnie zaploponowano

uŚzczegółolvienie korTpetencjj administratora bezpięczęństwa informaoji polegające

na: sprawdzeniu przez ABI zgodności przetwarzania dan}ch osobowycb z przcplsami

o ochronie danych osobowych, zapewnieniu przez niego opraco\vanra

i aktualizclwania dokumentacji plzetNarŻanja i ochrony dan1'ch osobolrrych

i nadzorowaniu pŹeslżęgania zasad w niej określonych, jak również zazni'L_iomiar]1ll

osób upowżnion]'ch do p.zętwalzania danych osobowych z przepisami o ochJonie

danych osobow],ch i prowadzeniu jawnego Ąestru zbiorórv danych przetwarŻanycb

w lednostce orgalizacljnej.

2' Ponadto rv projekcie za$ańo upoważnięnie dla ministra rvłaściwego do spraw

adlninistlaoji publicznej do określcnia w drodze rozporządzenia trybu \ł],kony\,lania

wspomnianych czynności sprarvdzających oraz nadzoru, jr* .ównięż sposobu

nro\\ad-/enia pr./e,/ ABl \\ c\\,,nętrŻnego rqśslru'

J. Wręszcję rvedług propoz1'cji GIoDo porvolanie ABl nie jest obowiązkiem. a t],iko

InoŹIi\ł'ością przewidzianą dla administratora danych' Jednak lł14ącznie r,rówczas gdy

administrator danych zdecyduje się na takie powołanie będŻie uprarvniony tlo

zwoinienia z obowiąku ląestracyjnego. W przypadku niepowołania ABl
administrątor dalrych nadal będzie zobligorvany do realizacji rq'.mogu rejestracy1nego,

a jednocześnie będzie samodzielnie wykonyrvał kontroię Weunętzną, według trybu

przerł'idzianego w przepisach w_vkonawczych'

stowatyśzeńre AdnihstratÓrów BezpieĆŻeńsiwa l nfafi ac!
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Wspomnia[e rozlłiąz'alie jest o tyle istotne, ponięv'aŻ wYklucza znaczcnie

algumęltu o dodatkowych, obo\!ią?ko1\Tch kosztach zrviązanvch z funkc1ą ABl
Każdy Z administ'ato.ów dan}'ch stanic pżed \łybolem, czy chce powołania

administ.ato.a bęzpieczeństwa informac1i (ABI) czy teu decyduje sję na dalszę

rv.vkonylvanie obowiązku rejestlacJ'.jnego, którę może Żostać .połączone z istnięniem

dotychczasorłyclt struktur organizacyjnych zajmujących się ochroną darrych

osobo$\ch w jego leJnostce organizacljnel

4 w plojękcie Ceneralnego Inspektora przervidLtje się także Zapcwnienlę prŻez

administ.atora danych' który zdecydorval się na powołanie ABI' niezbędn1'ch środkórł'

i organiŻac!,jnęj odlębności administratora bezpięczeństwa informacji w niezależnJ,m

rwkon1rłanlu przez nlcgo zaJalr'

v. Nie7ależnie od po\łyżsŻych u\Ą'ag zdaniem Stowarzyszenia lvystępuje potżeba Żmian

przepisów r'vykonawczych do ustawy o ochronic danych osobolwoh' stanowiących

rłykonanie upo\ł?żnięnia Za\Ąańego w ań' 39a u.o.d.o' obecnie aktęm lllkona\łczym
.ealizującyrn wspomnianą delegac.]ę jęst rozporząduęnię Ministra Spralv Wewnętrznych

1 Administracji z dnia 29 kwiętnia 200:l r' rł sprar,vie dokunentacji przetwarzania danych

osobowych olaz $'alunków technicznych i organizacfnych, jakin powinnv odpo\łiadać

urządzenia i systęmy inłbnTatyczne słLlżące do pżefivarzania danych osobo\wch (Dz' tJ' N.
100, poz. 1024).

określone w tym rozporządzeniu Ż 20a1 t. środki zabezpieczenia technicznego

i organizacyjnego nie piŻYstają iuż do uyzrvań współczesnych techno]ogii i do globalnego

chalakteru pŹetlva.zal1ia dan\'ch osobovlch' co ważnę' rozporządzenie nie różnicuje

obowiąZków \,v zalęzności od skali przetwaŹanla danych i zrviąanych z lyB:l zaerożeń

Polvoduje to na}ożenie ]ednako\\.,'-ch obowiązkó$'na lvszystkie podmiot}r przet!Ąarzające

dane (zarórvno na duze podmiotr*. jak i na ftałych przedsiębiorcórv) oprócz tego,

rozporządzenie rv jakimkolwiek zakresie nie odnosi do aÓnińst.a1ora bezpieczęńst\ła

infblmacji, co nie ułatu'i \\Tkonywania t1o\\,Ych, projektowanych kompetencji ABI'

w opinij stoważyszęnia nowe brzmienie ań' 39a u o'd'o' powinno zawierać \[{)'czne

\ł'skazujące_ iŻ rozporządzenie lna bardziej regukrwac cele i zasadv' jakim na odporviadać

systęm zarządzania przetwarzanięm danyo}t niŹ kazuistycznię normolvać jego poszcŻegó]ne

stÓfualzyszenie A.lninistratorów BeŻpjeczeńŚtvr'a ląftn ac]i
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elemęno Ponadlo, w}tj'czne zawi€lają fak1, iŹ stopień s{bnnalizowania zasad ŻaŻądzafia

bęzpieczeństwęm pŹetu,arzania dan1'ch osol'nrvych musi urr'zględniaó skalę przetważania

danych, a w przypadkach gdy skala tego pżetwarzania jest niewielka' lł.ymogi forma]ne

powinny być wprolładŻonę tylko w nieŻbędn}'m Żakręsie.

Wobęc po\łTższęgo proponujenry zmianę alt' 39a u.o.d'o' Przędstawione poniżej bżlnienie
przepisu zaperłni w},danię nou]rch przepisórł' lykonawcz}ch spelniających podanę po\łyżej

wanrnki:

,.Ań. 39a Mił1istł |,ldściy,y do spraw ddninistll1cji public: ej, po zasięEn]ęclu L)plllll

Generalnego Inspektora' określi, tł alfod.e rozparząd.enia zasady zarżqcl:ąnia

bezpiec.eńs(veln prze^1ra|zanią danych osobowych i ł\lnikaiqce z tego śl,oalki lechniczl1e

! afgani.ucyjne, tl ktrjrycll mowa w tlrt' 36 u,9l' ]' 'tpc;l;ób płowadzenia i :akres dokumentdcjt'

o kfujrej ota j]) drl. 36 l1sl' 2 i sposilb wyko yw(1l1iu kol1!/ali, o klólel mawd w art. 38'

L!.ł.ględniaJqc:ąpewniefiie ochrony pr:e!'.r.]r.anych tlanych asabowych odpowied iei
do:agrozeń olaz kategorżi dąfiych ob]ętych ochronq, a tak:e skdlę pf:e1y,ar:ąnia daryclt
osabawycl1 pfzeZ tó:ne ka|egolie admMistl.atarów danych-"'

Mamy nadzieję na uwzględnienie ul\,ag nasŻego StowarzysŻenia

, \"^-, trro*Q

slÓwalzyszehle AdnnlŚtratańw Bezpieczeństvva lntafiaĆ)l
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