
Urząd Ochrony 
Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531-07-20
www.uodo.gov.pl

PREZES
URZĘDU OCHRONY

DANYCH OSOBOWYCH
Jan Nowak

                    Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.

DOL.401.179.2021.WL.AG

Pani

Maria Koc

Przewodnicząca Komisji Gospodarki

Narodowej i Innowacyjności

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2021 r. (znak: BPS.DKS.KGNI.0330.5.2021) 

w sprawie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 7 maja br., 

w porządku obrad którego planowane jest rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk senacki nr 373), oraz projektu ustawy 

o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 368), 

dziękując za zaproszenie na niniejsze posiedzenie Komisji, uprzejmie informuję, że zachowują 

aktualność uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw zgłoszone przez organ nadzorczy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pismem 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Z punktu widzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1, należy wskazać na 

potrzebę ponownej analizy projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw pod kątem ryzyka profilowania osób fizycznych w związku 

z wdrażaniem regulacji zakładającej powszechne stosownie tzw. inteligentnych liczników 

służących pomiarowi energii elektrycznej. W trosce o poszanowanie zasad przetwarzania 

1 Rozporządzenie 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, z późn. zm.).
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danych, w toku całego procesu legislacyjnego zwracana była przez Urząd Ochrony Danych 

Osobowych uwaga na zagrożenia związane z ryzykiem wykorzystywania przez administratorów 

stosujących pomiar energii elektrycznej przy pomocy inteligentnych liczników dla celów 

profilowania osób tę energię zużywających a także zgłaszane postulaty uregulowania tego 

obszaru poprzez wprowadzenie odpowiednich - zapewniających stosowanie przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych - gwarancji ochrony praw i wolności osób, których dane będą 

przetwarzane w związku z realizacją projektowanych przepisów (np. zakazu profilowania).

Jednocześnie informuję, że do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku, nie zgłaszam uwag.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

Jan Nowak

/- dokument w postaci elektronicznej podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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