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00- 902 Warszuw~l 

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 mmca 2014 roku- znak: GMS-WP-173-60/14- (data wpływu 

do 13iura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 17 man;a 2014 roku) 

upr..cc.Jmtc in1urmuj<;:, że do rzqdo\vego pl'ojektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 

orn7. nicktórych innych ustaw z punktu widzenia przepisów- ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 7 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z pMn. zm.)- nie ?:g·łaszam uwag. 

1n1ormuj~ jednocześnie, iż przedmiotowy projekl, na ostatnim etapic prac rządowych, 

był pr:t.edmiotc.:·m intensywnych nzgodnid1 7. organem do spraw ochrony danych osobowych, 

w trakcie których uwzględniono zastr/.eżenia Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych zgłaszane wobec - projeklowanych (art. 21 h - arl. 21 n ustawy 

~dnia 6 kwietnia 1990 roku o Po!icji (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. :t.rn.) 

dodam~ przt·z arl. pkt 20 projektu ustawy o zmianie usta'ry o Połicji 

oraz nicłdórych innych tl.~taw) unormovvar1. doly<.;:t.qcych prowadzenia 

prze:t. Komendanta Głównego Policji zbioróvv danych daktyloskopijnych (w tym uzależniono 

dopuszczalny okres pr:t.echowywania danych w 7.hiorach danych daktyloskopijnych 

od "wagi'' czynów, w zwi[~zku z którymi da11e te 7,oslały zebrane - art. 21 k ust. l 



ustawy o., Policji dodany prl'.e% art. 1 pkt 20 projektu ustawy o zmian i e ustawy o Pnlicji 

oraz niektórych innych ustaw). 

Choć przewidziany w art. 9 projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 

oraz niektórych innych ustaw siedmioletni okres na cłostosowanie istniejących 

kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych do wprowadzanych regulacji odnoszących się 

przechowywania danych w zbiorach danych daktyloskopijnych jest dość długi, to organ 

do spraw ochrony danych osobowych uznaje go :t.a dopus/c7.alny, gdyż kRrty daktyloskopijne 

hyły gromad%one przez Policję od kilkudziesięciu lat i w chwili obecnej \V Policji ~uajduje się 

ich kilka milionów, a zatem dostosowanie tych zbiorów do nowych unormowań 

będzie wymagało znacznego nakładu pracy oraz c.zasu. 
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