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00·902 Wars~awa 

w nawiązaniu do pisma z dnia 29 grudnin201~ roku····· znak OMS-WP-173-295/lS- (datą wpływu 

do Uiura Generalnego Inspektora Oclu'Ony Danych Osobowych 31 grudnia 2015 roku) dotyczącego 

komisyjnego pt·ojektu ustawy o zmianie uscawy o Kal'cie Polaka oraz nicktórych 1nnyeh 

u~tllw (zwanego datuj u~·tawq CJ Karcitt Polaka, Druk sejmowy 11r 15 7) upu;ejmic iufonnujcr, ii 

Generalny Inspel<.tor Ochrony Dunych Osobowych - ~ punktu wi~cnia. przepisów ustawy z dnia 29 

sierpni" l 997 roku o ochroni~ danych osobowych (Dz. U. z 201 S r. poz. :u 35, z .P)in. zm., zw,mej 

d(t/ej uatclwq o QO/rronif! dttn.J"~h osubow,vch oraz usltlwcJ) - do fJrOf)Onowanych zmian nie wnosi 

~;tstr·~e:teó. 

Jędnocześnie przed.!itawić należy stanowisko Generąlnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych do obowiązującego tekstu Ustawy o Karcie Polaka. Zostało ono zg~oszone już <.lo 

proj"ktu ustawy o Karcie Polul~a w roku 2007, jeOnuk.ż~ uwa~i te nie zostały wówczas przyj9te. 

Organ d~. ochrony dunych osobowych !:łu~eruje rv:Gw~nie prze:G Komisje Łączności z Polakami z.ą 

Grttnicą ora~ Komi::~ję Spraw Zagrdilicznych wprowttd~eniat do prujek1u odpowiednich poprawek. 

W pierwszej kolejnośui należy ponownie :.Ga\tWa:Gyć, iż zgodnie z art. 13 ust. l pkt c; 

i 7 oraz z art. 23 ust. 2 IJkt 6 i 7 or~ arł. 23 ust. 4 obowiązującej ustawy - we wnioskach 

o wydanie Kart Polaka om~ w ramach rejestracji i ewidencjonownniu Kurl Puluk:a pr~etwar:z.ane są 

dane dotyczące na1·odowości osób, którym Kat1y te zostały prz;yznnn., (łub uniewllinione) or11z ich 

p17..odkćw (tj. rodzice, dziadkowie, prndziadkowie). Stwierdzić zaś mtl~:t.y, i:G intonnacja 

o narodowości danej osoby fizycznej wprost ujawnia j~j pochodzenie ~tniczne, a niekiedy także 

111. ~·tmvkl 2 
0()-/.QS Wttrntt>Vil 

l 141. ,31 Q:J ()0 
fi~X. S31 OJ Ol 



rasowe, co przesądza o uznaniu danych o narodowości 7~ dane szaególnie chronione 

w t·ozumieniu art. 27 ust. J ustawy o ochronie danyćh osobovvych. 

W n1yśl arc. 27 u~t. 2 pkt 2 ww. ustawy pr~~twarzanie danych sensytywnych (szczególnie 

cluonionych) bez zgody osoby, któr~j ~"ne te dołyozą, j~st dOJ>Uszcułne na podstAwie pr:zepiS\.1 

szczególnego innej ustnwy, stwar7 .. njącego przy tym pełne gwarancje ochrony tych danych. 

Powytsł!e warunki speł11ia art. 23 ustawy - Karta Polaka, gdyż zawiera ~numcratywne wyliczenie 

katalogu dtmych, które będą zbierane, olireśla ceł przetwar.lWlia <.bmych i wskazuj~~ podmioty do 

tc.:.-go uprawnione. 

W świetle dyspozycji - powołanego wyżej - art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 

dn11ych osobowych doprecyzowauia w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przekazywm1ych 

danych wymaga w dalszym ciągu art. 24 ust. l ust.nwy o Karcie Polaka. W aktualnym brzmieniu 

zezwala on bowiem na bezwnruukowe pr1.ekazywanie za pośrednictwem Ut7..ądzet\ 

t~ldnformatycznych dnuycllz ewidencji przyznanych oraz uniewaznionych Kar~ Polaka ministrowi 

właściwemu do spraw wew11ętrznycht Szefowi ABW, Szefowi AW, l<onsulum on~:t organom Policji 

i Straży Granicznych - w nir: gww:untuje nuleżytej ochrony tych danych, a co za tym idzie nie 

mo:te być uznane za rozwiązMie prnwi~łvwc. 

Odnosząc się natomiast c.Jo d:l.i~sięcivl.,tnir:go okresu pr~cbowywanin dnnych w t-ejestmch -

arf. 24 ust. 3 1.1stawy o Karcie Polaka - Gęneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

poddaje w wąlpliwość, czy zawarte w ewidencjach dane (zarówno te wrażliwe, jak i uicwJażliwc) 

osób ubiegających się Q wydanie, bądź unieważnięnie Karty Polaka, muszą być przechowywane 

przez tak długi okres czasu. Z uwagi na zbieranie tak du1ej ilości danych, projektodawca powinien 

· rozważyć, czy okres ten nie powinien byó krótszy. Organ do Spl'aW ochrony danych osobowych 

wskazuję, iż stoi to w spr.leczności z wyrażoną w art. 26 ust. l pld 4 ustawy o ochronie danych 

osobowych zasadą ograniczenia ~:atsoweao, zgodnie z którą clauc mogą by~ przechowywane 

w posf'aci umtr.tliwiaj'ł~ej identyfil,ncj~ o~ób, ldórych dotyc:tą, nie dłużej uit jest to uiczbęduc 

do osiągnięcia celu fJI".tetwarzanht. Okr~s pr.lelwftr"aniu za pomocą urządzeń telełnfonnatyc?..nych 

powit1icn być zatem skrócony, tak, aby wyelinuuować ryzyko nadutyć (istniejqce obecnie wob".c 

faktu, i:t uie przewidziano zewnętrznej kontroli niezbędności dalszego przetwarzania dnnych 

do realizacji u:;t~wowych zadań). 

Wskazujomy j~dru.lcześni~. i~ w związku ze "miwu1 Art 24 mJt. 2 ustawy o Kol'cie Polakn, 

w którym zaproponowano, by Miuist~;:r do spraw zflgranicznych w drodze rozporządzenia, określa 

sposób prowt'ldzenia r~jestnt, o któ.l'ym mowa w art. 23 ust. 1, i cent.ndnego rejestru, o którym 

mowu w urt . .23 ust. 4, sposób przetwarza11ia danych w nich zuwuJ·LyCllt a także szcmgółowe znsndy 

przekazywania przez konsula i wojewodę danych do centralnego rejestru, biot·qc pod uwngę 



l~oonieczność zapewnienia wszystldn1 upmwnionym szybkiego do nich dostępu - Generabzy 

łnwektor pr.~ypomina. iż obowiq~ttie równid rozpoJ·ządzcnie Młnł.~tra Spraw W"wnęł•-znych 

i Admini!ftracji z dnia 29 kwietnia 2004 1·. w sprawie dokunumtncjł ptozctwa1ozania danych 

osobowych oraz wArunków technicznych i organizacyjnyeb, jn.klm powinny odpowiadać 

ur.tądzenia l 8ystemy lnformatytznc słutącc do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 

100, poz. 1024), którego p1·zcpisy powinny zo:sluć W:6iętc pod uwagę przy wcielaniu w życic 

nowego t·ozporządzenia. 

Jednocześnie informuję, iż przedstawiony projekt ustawy pozo~tttje przedmiotem 

:atinteresowania ot·ganu do spra.w ochrony danych osobowych1 dlatego teol: Oenerulny Inspektol' 

Ocl1rony Danych Osobowych znstt'?.ega sobie pntwo do zgłaszania uwag na dals~ycb c;t.apach prac 

legislacyjnych. 


