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DOL.401.300.2020.WL.MW

Pan 

Kazimierz Kleina

Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 1 lutego 2021 r. (znak: BPS.DKS.KBFP.0330.4.2021) w sprawie 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 10 lutego br., w porządku obrad 

którego planowane jest rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy – o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 312), dziękując za 

zaproszenie na niniejsze posiedzenie Komisji, uprzejmie informuję, że przedstawiciel Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych nie będzie mógł wziąć w nim udziału. 

Jednocześnie organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych podtrzymuje 

dotychczasowe uwagi wniesione do projektu ustawy o zmianie ustawy – o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw (pismem Prezesa UODO z dnia 21 lipca 2020 r., 

znak: DOL.401.300.2020, skierowanym do resortu finansów), które nie zostały uwzględnione 

w procesie legislacyjnym.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - z punktu widzenia przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
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z późn. zm.)1, zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679, zwraca uwagę na zmiany ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. 

zm.), zawarte w art. 1 projektu ustawy (druk senacki nr 312). 

Art. 1 pkt 3 projektu zawiera zmianę w art. 21 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi w zakresie określenia przedmiotu działalności spółki prowadzącej 

rynek regulowany – projektowany przepis odnosi się do ,,prowadzenia działalności jako 

dostawca usług w zakresie udostępniania informacji”  (obecnie: ,,prowadzenie działalności 

polegającej na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach”). W 

ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych należałoby doprecyzować sformułowanie 

„udostępnianie informacji” – czy dotyczy ono dokonywanych transakcji czy także innych 

czynności oraz uzasadnić cel przedmiotowej zmiany przez Projektodawcę. W ocenie organu 

właściwego w sprawie ochrony danych osobowych powinno to zostać doprecyzowane w 

przepisach prawa powszechnie obowiązujących (ustawa). 

Kolejną zmianą budzącą wątpliwości jest art. 1 pkt 11 projektu ustawy 

wprowadzający nowe brzmienie art. 131k ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, a mianowicie: „Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby 

uprawnione do zatwierdzonego podmiotu publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu 

sprawozdawczego (…) niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt tego podmiotu, kopie 

dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień”. Z 

punktu widzenia właściwego stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, tj. ochrony 

danych osobowych istotne jest, czy wskazane dokumenty i nośniki zawierają zasób informacji o 

charakterze osobowym. Jeśli tak, uzasadnionym jest, aby nie naruszać zasad przetwarzania 

danych, tj. minimalizacji danych, ograniczenia celu, prawidłowości, ograniczenia 

przechowywania, rzetelności, przejrzystości, integralności i poufności (art. 5 ust. 1 

rozporządzenia 2016/6792), a w tym celu należy wyszczególnić w przedmiotowym przepisie, że 

1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2.
2 Art. 5 RODO stanowi: „ 1.   Dane osobowe muszą być:
a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, 

rzetelność i przejrzystość”);
b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi 

celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 
lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są 

nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą 
one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 
do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą 
(„ograniczenie przechowywania”);

f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym 
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dokumenty i nośniki zawierają dane osobowe (ze wskazaniem katalogu tych danych, celu i 

zakresu ich przetwarzania).

Wątpliwości organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych budzi także art. 

5 projektu ustawy, wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895), który dodaje art. 

213b ust. 4 do ww. ustawy w brzmieniu: „Organ nadzoru przekazuje niezwłocznie 

zainteresowanym organom nadzorczym i EIOPA informacje niezbędne dla właściwego 

funkcjonowania platformy”. Sformułowanie „informacje niezbędne” pojawia się również w 

kolejnym przepisie projektu ustawy (art. 213c ust. 4). Sformułowanie to wymaga 

doprecyzowania w zakresie jakie to będą informacje „niezbędne” oraz czy będą one także 

zawierać dane o charakterze osobowym. Jeśli tak, należy dookreślić katalog tych danych, cel 

oraz zakres ich przetwarzania. 

Uwagi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przedstawiane w toku prac 

legislacyjnych, mają charakter eksperckich wskazówek dla Projektodawcy i to on ponosi 

odpowiedzialność za konstrukcję przepisów, które powinny czynić zadość przepisom o ochronie 

danych osobowych, zapewniających stosowanie rozporządzenia 2016/679.

       

 Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

Jan Nowak

/- dokument w postaci elektronicznej podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

   2.   Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie 
(„rozliczalność”)”.
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