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Pan

Jan Hamerski

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku ze skierowanym do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiadomieniem 

o posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2021 r., godz. 13.00 – kierowanej przez Pana Senatora – 

Komisji Infrastruktury uprzejmie informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

transporcie kolejowym (druk senacki 474, druki sejmowe nr 1393,1406,1406-A), powoływany 

dalej z zastosowaniem skrótu „projekt”, był przedmiotem uzgodnień z organem właściwym w 

sprawie ochrony danych osobowych na rządowym etapie prac legislacyjnych. 

     W trakcie tych uzgodnień część uwag organu nadzorczego, zgłaszanych celem zapewnienia 

stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietna 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.1)), dalej rozporządzenie 2016/679, została uwzględniona przez Projektodawcę.

1)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 
oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.
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W dalszym ciągu wszakże przedmiotem zgłaszanych pod kątem ochrony danych 

osobowych wątpliwości pozostają następujące kwestie.

Projektodawca nie odniósł się do  wskazanego przez organ nadzorczy postulatu 

wskazania w przepisach ustawy celu prowadzenia rejestru egzaminatorów, nie wyjaśnił także 

zasadności gromadzenia numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia oraz obywatelstwa 

w rejestrze egzaminatorów. 

Jednocześnie wskazuję, że uwagi organu nadzorczego, 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,

Z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Departamentu 
Orzecznictwa i Legislacji

Monika Krasińska

/- dokument w postaci elektronicznej podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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