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W związ.ku odwołaniem dotychczasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana

dr Wojciecha R' Więwiórowskiego i rozpoczynającą się procedurą z$aszania kandydatrrr przez

Marszdka Sejmu lub grupę posłów, a następnie powołania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

za zgodą SenaĘ kolejnego Generalnego Inspektorą Stowarzyszenie Adrninistratorów

Bezpieczeństwa Informacji przedstawia swoje stanowisko w zalaesie layteriów wyboru kandydatur i
niezbędnych kwalifikacji osoby powciĘwanej na Gerreralnego Inspektorą biorąc pod uwagę potrzeby

i wyzwania dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce otazw Unii Europejskiej.

Powstałe w 2007 r. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Tzesza

administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inne osoby zajmujące się - najczęściej zawodowo

- ochroną darrych osobowych' Do statutowych celów Stowarzyszenia na|eĘ w szczególności

działalnośó Ia tzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz rozpowszechnianie idei

potrvierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja tych

celów następuje m.in. poprzez występowanie ptzed organami wtadzy publicznej.

W trakcie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie aktywnie wspóĘracuje z Generalnym

Inspektorem ochrony Danych osobowych w inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie

doskonalenia ochrony danych osobowych oraz brało udział w pracach sejmowych zakończonych

uchwaleniem ustawy z dnla29 pużdaemLka 2010 r. o zrrianie ustawy o ochronie danych osobowych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 t.,Nt 229'poz. L497) oraz nowelizacją ustawy o ochronie

danych osobowych w ramach ustawy z dnia 7 fistopada 2014 t. o ułatwieniu wykonywania

działalności gospodmczej (Dz. U. 2014 r.,poz.166Ż)'
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Zwracamy uwagę' że w chwili obecnej zrrajdujemy się w szczególnym momąrcie. W dniu 1 stycznia

2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowycĘ która znienia

m. in. status i zadania administratora bezpieczeństwa informacji w Polsce oraz zawdy przekazywania

danych osobowych do panstwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegolnie istotne jest

pierwsze ze wspomnianych z.agadnień, ponieważ nowe przepisy istotnie anieniają zasady zapewniania

ptznsttzegana przepisów o ochronie danych osobowych we wsrystkich polskich podmiotach objętych

mocą ustawy zarówno ze sfery publicznej jak i p1ywatrej. Na podstawie przedmiotowej ustawy

Generalny lnspektor utworzy nowy rejestr publiczny administratorów bezpieczeństwa informacji,

jak również wypracuje praktykę stosowania nowatorskich regulacji sprawdzania zgodności

przet:lvaruarlta danych z prząisami prawa. Równolegle w instytucjach Unii Europejskiej trwają pracę

na pakietem legislacyjnym zawierająqrrn nowe rźlmy ochrony darrych osobowych w UE, w Ęm
ogólnym rczporządzeruem o ochronie danych osobowych. Zmienią one całkowicie podejście

do wykonywania obowiązków zwtąz,anych z ochroną danych osobowych w Polsce. W ciągu

dwulefiriego okresu przejściowego po zapowiadanym w 2015 r. przyjęciu rozpotządzertia zadanięrrl

organu będzie przygotowanie naszego kraju do stosowania zupehie przeobrażonych zasad ochrony

danych osobowycĘ jak również udział w opracowaniu ustaw krajowych, których przyjęcie będzie

wymagane lub moż:liwe na gruncie bezpośrednio stosowanego nowego rozporządzelna'

Wobec powyższego niezwvklę ważne. a wręcz kluczowe" pozosĘie aby funkcję GIoDo oefoiiła osoba

posiadająpa bardzo duże doświadczenie i kompetełrcje w problemaĘvce ochrony danych osobow}rch

w Polsce i w Unii Europęjskiej. Oprficz tego powinna ona rozumiei rzeczywiste potrzeby w zakresie

realizacji prawa do ochrony danych osobowych oraz biegle orientowaó się w procedurach związanych

z ochroną danych osobowych. Powdanie takiej osoby ma gwarantowaó sprawne i prawidłowe

pod względem merytorycznyn przejście naszego panstwa przez czekający nas okres zmian.

Nasze Stowarzyszenie jest gotowe uczestnicryó w konsultacjach nad wyborem nowego GIoDo.

Z drugiej strony uważamy, ze w obecnej sytuacji nźNzego kraju nie staó na eksperymenty

z powołaniem osoby niespełniającej opisanych połvyżjej kryteriów, szczególnie biorąc pod uwagę

ogronrne społecme zrlLaczętlj'e konsĄrtucyjnych gwarancji prawa do prywatności oraz prawa

do ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję na uwzględrrienie stanowiska naszego Stowarzyszenia.
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