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Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

bardzo dziękuję za otrzymane zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 28 kwietnia 2020 r., na którym omawiana będzie 

przyjęta przez Sejm ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki 

nr 99, druk sejmowy nr 328). 

 

Z dużą przyjemnością wspominam bardzo owocną współpracę z Senatem RP w czasie 

sprawowania przez mnie funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 

latach 2010-2014, a w szczególności nasz wspólny udział z panem Przewodniczącym oraz z 

Panami Senatorami Prof. Michałem Seweryńskim i Ryszardem Kaliszem w 

międzyparlamentarnym wysłuchaniu w sprawie projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO) zorganizowanym w Parlamencie Europejskim jesienią 2012 r.  

 

Zdaję sobie sprawę bardzo istotnego znaczenia, jakie w obecnej chwili ma sprawa ochrony 

praw podstawowych w trakcie wyborów prezydenckich w Polsce. Pragnę jednak zauważyć, 

że kwestie związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w państwach 

członkowskich pozostają z zasady poza zakresem prawa europejskiego, które może być w 

jakimś stopniu stosowane jedynie wobec przetwarzania danych w ramach tworzenia spisu 

wyborców na podstawie danych pochodzących z rejestrów publicznych prowadzonych przez 

administrację publiczną. Tym niemniej również w tym zakresie organem powołanym do 

wypowiadania się w sprawach ochrony danych osobowych jest polski organ nadzorczy, to 

jest prezes urzędu ochrony danych osobowych.  

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EIOD) nie unika wypowiadania się przed 

organami państw członkowskich, wówczas gdy dotyczy to wykładni prawa unijnego 

kwestiach, mogących mieć praktyczne znaczenie na legislacji krajowej. W takiej roli 

występuję np. w przyszłym tygodniu przed komisją Senatu Republiki Francuskiej. Tam 
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jednak dyskusja dotyczy podstaw prawnych wprowadzenie do użytku w Francji aplikacji 

mobilnych związanych ze zwalczaniem pandemii Covid-19. W tej sytuacji nie tylko prawo 

unijne znajduje bezpośrednią zastosowanie, ale instytucje unijne – w tym Europejski 

Inspektor Ochrony Danych – wydały w tej sprawie własne wytyczne i opinie. Taka sytuacja 

nie ma miejsca w przypadku wyborów głowy państwa w głosowaniu powszechnym w 

żadnym z krajów Unii Europejskiej. W tej sytuacji proszę o ponowne rozważenie, czy 

obecność Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jest konieczna, a nawet czy jest w ogóle 

wskazana. 

 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w związku z tym, że Biuro Europejskiego Inspektora 

Ochrony Danych nie posiada oddziałów w państwach członkowskich, a obecnie nie ma 

regularnej komunikacji samolotowej pomiędzy Warszawą a Brukselą, a oba miasta poddane 

są dość restrykcyjnym przepisom dotyczącym ograniczenia poruszania się, przybycie na 

posiedzenie w gmachu Senatu w Warszawie jest dla mnie szczególnie utrudnione. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 

[podpisano elektronicznie] 

 

 

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI 
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