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W związku odwołaniem dotychczasowego Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych Pana

dr Wojciecha R' Wiewiórowskiego

i

rozpocrynającą się procedurą z$aszania kandydatur przez

Marszałka Sejmu lub grupę posłów, a następnie powdania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

za

zgodą SsnaĘ kolejnego Generalnego łnspektorą Stowarzyszenię

Administratorów

Bezpieczeństwa lnforrnacji przedstawia swoje stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydafur

i

niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Genefalnego Inspektorą biorąc pod uwagę

potrzeby i wyzwarria dotycące ochrony darrych osobowych w Polsce otazw Unii Europejskiej.

Powstałe w 2007

r.

Stowarzyszenie Administratorów Beryieczeństwa Informacji zrzesza
administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inne osoby zajmujące się _ najczęściej zawodowo

-

ochroną danych osobowych.

Do statutowych celów

naleĘ w

Stowarzysze,lria

szczególności

działalnośćna rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych orź}z rozpowszechnianie idei
potrvierdzania kompetencji zawodowych

w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja

tych

celów następuje m'in. poprzez występowanie przed organami władzy publicznej.

W bakcie

dotychczasowej działalnościStowarzyszenie aktywnie współpracuje

Inspektorem ochrony Danych osobowych w inicjowaniu

z

Gerreralnym

i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie

doskonalenia ochrony danych osobowych oraz btało udział w pracach sejmowych zakończonych
uchwaleniem ustawy

z dtiaŻ9 puźdńertnka20l0

r. o zmiarrie ustawy o ochronie danych osobowych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., Nr 229, poz. 1497) oraz nowelizacją ustawy o ochronie

danych osobowych

w

ramach usta.wy

z

dnia

7 listopada 2014 t. o

ułatwieniu wykonyłania

działalnościgospodarczej (Dz' U. 20L4 r.,poz. 1662).

Al.

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa lnformacji
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Zwracany uwagę' zę w chwili obecnej znajdujemy się w szczególnym momencie. W dniu

2015 r. wchodzi
m' in. status

i

w życie nowelizacja

ustawy

o

l

stycznia

ochronie danych osobowych, która zrrienia

zadanta administratora bezpieczeństwa inforrnacji w Polsce oraz

zavdy przekazywania

danych osobowych do pństwa spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego. Szczególnie istotne jest

pierwsze ze wspomnianych zagadnieĘ ponieważ nowe przepisy istotnie zrnieniają zasady zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich polskich podmiotach objętych

mocą ustawy zarówno ze sfery publicznej jak

i

prywatnej. Na podstawie przedmiotowej ustawy

Generalny Inspektor utworzy nowy Ęestr publiczny adrninistratorów bezpieczeństwa infonnacji,

jak również wypracuje praktykę

stosowania nowatorskich regulacji sprawdzania zgodności

przetwarzania danych z przepisami prawa. Równolegle w insĘrtucjach Unii Europejskiej trwają pracę

na pakietem legislaryjnym zawierająqłn nowe rźrrny ochrony danych osobowych w UE, w tym
ogólnym rozporządzeniem

o

ochronie danych osobowych' Zrruenią one całkowicie podejście

do wykonywania obowiązków związanych

z

ochroną danych osobowych

w Polsce. W

ciągu

dwuletniego okresu przejściowego po zapowiadanym w 2015 r. przyjęciu toąorządzenia zadanięm
organu będzie przygotowanie naszego laaju do stosowania zupełnie przeobrażonych zasad ochrony

danych osobowycĄ jak również udział w opracowaniu ustaw krajowych, których przyjęcie będzie
wymagane lub możliwe na gruncie bezpośrednio stosowanego nowego rozpor7Ądz,ąia.

Wobec powyższego niezwykle ważne. a wręcz kluczowe. pozostaię abv frrnkcję

GIoDo pehiła osoba

Losiadająca bmdzo duże doświadczenie i kompeterrcję w problematyce ochrony danych osobowych
w Polsce i w Unii Europejskiej. optócz tego powinna ona rozumieć rzecrywiste potrzeby w zakresie
realizacji prawa do ochrony danych osobowych oraz biegle orientowaó się w procedurach zitązanych

z

ochroną danych osobowych. Powołanie takiej osoby ma gwarantować sprawne

i

prawidłowe

pod względem merytorycznym przejście naszego paristwa przez czekający nas okres
Nasze Stowmzyszenie jest gotowe uczestniczyó w konsultacjach nad wyborem nowego

Z

zrrrian.

GIoDo.

drugiej strony uważamy, że w obecnej sytuacji nąszego kraju nie stać na eksperymenty

z powołaniem osoby

niespełniającej opisanych powyżej kryteńóq szczegÓlnie biorąc pod uwagę

ogrofime społeczne alaczenię konstytucyjnych gwarancji prawa do prywafirości oraz plawa
do ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję na uwzględnienie stanowiska naszego Stowarzysi
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