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Do druku nr 3525 

Warszawa, dnia p lipca 2015 r. 

Pan 

Grzegorz Raniewicz 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej . 

Pncwodniczący Podkomisji nadzwyczajnej 

do rozpatrLenia rLądowcgo projektu ustawy 

o 7.mianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3525) 

do wiadomości: 

Pan 
Adum Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

<-~W4-a~.-..1 q.f44, ·2 Q{.{ e~ · 
w odpowiedżi na pismo z dnia 22 czerwca 2015 r. (mak:GMS-WP·173-157/15) up~jmie 

infonnuję, iż w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - z punktu 

widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. ll82, z póżn. zm.) - nie może zgodzić się na rozwi~ie polegające 

na udostępnieniu danych z centralnej ewidencji kierowców zakładom ub~ieczeń (art. l pkt 14 

projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz nicktórych innych ustaw 

dotyczący dodawanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. 

zm.) Prawo o ruchu drogowym art. lOOah ust l pkt 21). Trudno jest bowiem w~kazać jakie 

ustawowe zadania realizują zakłady ubezpieczeń będące spółkami prawa handlowego. W świetle 
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proponowanych rozwiązań zakłady ubezpieczeń będą mogły mieć dostęp do danych 

zgromadzonych w centralnym rejestrze kierowców zarówno w trybie wnioskowym, jak i możliwość 

nieograniczonego dostępu do danych zgromadzonych w tym rejestr~e - po wyrażeniu przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgody, w drodze decyzji, na udostępnienie danych 

zgromadzonych w ewidencji zakładom ubezpieczeń, albo ich jednostkom organizacyjnym, 

za pomocą urządzeń teletransmisji danych • bez konieczności składania pisemnego wniosku 

(art. 1 pl114 projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 

innych ustaw dotycz..1cy dodawanego do ustawy • Prawo o ruchu drogowym art. l OOah ust. 4 i 5). 

Parnięłać należy, iż danymi osobowymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców są 

również· dane podlegające szczególnej ochronie w rozumieniu art. 27 ust. l ustawy o ochronie 

danych osobowych, to jest dane np. o osobach posiadających lub którym cofuięto uprawnienia 

do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami czy te:Z dane o osobach 

nieposiadających uprawnień, w stosunku . do których orzeczono środek kamy w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów (art. l pkt 14 proj~ktu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący dodawanych do ustawy· Prawo o ruchu 

drogowym mt. lOOah ust. l w zw. z art. lOOaa ust 1-7). Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych nie znajduje uzasadnienia dla takiego uprzywilejowania jednego z przedstawicieli 

komercyjnej grupy podmiotów- zakładów ubezpieczeń, które to spółki prowadzą swoją działalność 

celem przynoszenia określonych zysków, a infonnacje pozyskane z rejestru finansowanego 

ze środków publicznych mają dla nich wymierną wartość rynkową. 

Sprzeciw Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzbudzają również 

postanowienia art. l pkt 14 projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo .o ruchu drogowym 

or~ niektórych innych ustaw dotyczące dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

art. 1 OOal ust. l, zgodnie z którymi minister do spraw wewnętrznych może udostępnić dane 

zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców innym podmiotom, niż wymienione w art. 1 OOag 

-lOOaj projektowanej ustawy, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wy~ swój uzasadniony interes. 

Organowi do spraw ochrony danych osobowych nie jest znana przesłanka "uzasadnionego interesu" 

jako podstawa dostępu do danych osobowych podlegających s~czególnej ochronie w rozwnieniu 

art. 27 ust. l ustawy o ochronie danych osobowych innym podmiotom - w tym osobom fizycznym, 

prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Wskazać należy, 

iż w obowiązującej ustawie - Prawo o ruchu drogowym przesłanką udostępnienia przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców 

innym podmiotom, niż wymienione w art. l OOc ust. 1 i 2 tejże ustawy, w tym osobom fizycznym, 



osobom prawnym łub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich 

pisemny wniosek, jest wykazanie przez te podmioty uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli 

obowiązujące przepisy zapewniają wyższy poziom ochrony danych osobowych, w tym danych 

szczególnie · chronionych w rozumieniu art. 27 ust. l ustawy o ochronie danych osobowych, 

niż prlCpisy projektowane, to wyjaśnienia wymaga powód, dla którego obniża się poziom ochrony 

danych osobowych z .,~..asadnionego interesu prawnego" do "uzasadnionego interesu". 

Uwaga kwestionująca projektowany tryb udostępniania danych na umotywowany wniosek 

zainteresowanego podmiotu . dotyczy równieź przypadku udostępniania danych zgromadzonych 

w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (art. l pkt 16 projektu ustawy o zmianie 

ustawy- Prawo o ruchu drogowyro ora~ niektórych innych ustaw dotyczący dodawanego 

do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. l OOk ust. 2). W tym przypadku nie jest bowiem jasne jaką 

kategorię podmiotów stanowi ,,zainteresowany podmiot", a z analizy art. lOOk ust. 2 i 3 wynika, 

iż uzaintcresowane podmioty" wymieniane w ust. 2 nie są tożsame z "podmiotami, o których mowa 

w ust. l" - to jest Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, żandarmerią Wojskową, S~ą 

Graniczną, starostą, strażami gininnymi oraz powiatowym zespołem do spraw orzekania 

o nicpełnosprawności (art. l pkt 16 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym art. l OOk). 

Nie zyskuje również akceptacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

rozwiązanie przewidziane w art. l pkt 14 projektu ustawy o zm.innic ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczące dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym art. 1 OOab ust. l pL't 2, zgodnie z którym danych zgromadzonych w centralnej ewidencji 

kierowców nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa wart. IOOaa ust. 4 pkt 12 i 13, 

które podlegają usunięciu z centralnej ewidencji kierowców na zasadach określonych w art. 98 

ust. S i 6 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 

z pó.źn. zm.). O ile do konstrukcji przepisu regulującego tryb usuwania ~ centralnej ewidencji 

kierowców danych, o których mowa w nrt. lOOaa ust. 4 pkt 12 (to jest danych o wykroczeniach 

lub przestępstwach stanowiących naruszenia prapisów ruchu drogowego i przypisanych im 

punktach) organ do spraw ochrony danych osobowych uwag nie zgłasza, o tyle dyspozycja art. 96 

ust. S i 6 ustawy o kierujących pojazdami (do której to odsyłają przepisy projektowanego art. lOOab 

ust. l pkt 2 ustawy o z;mianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustilw) nie zapewnia regulacji skutkującej usunięciem z centralnej ewidencji kierowców danych 

o . kierowaniu pojazdami w stanie nictrt:eźwości, w stanie po ~yciu alkoholu łub środka 

działającego podobnie do alkoholu - art. lOOaa ust. 4 pkt 13 projektu ustawy o zmianie ustawy 



- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Biorąc pod uwagę, iż informacje 

o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po ~yciu alkoholu lub środka działającego 

podobnie do alkoholu są infonnacjami potwierdzającymi fakt popełnienia przestępstwa 

łub wykroczenia przez kierowcę lub osobę posiadającą uprawnienia do kierowania tramwajem 

oraz stanowią kategorię danych podłegających szczególnej ochronic w rozumieniu art. 27 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowych, należy przewidzieć oddzielny tryb regulujący usuwanie tego 

rodzaju danych z centralnego rejestru kierowców. 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polsldej (M. P. z 2012 r., Nr 32, ~ późn. zm.) do U?.asadnienia 

projektu ustawy dołącza się projekty podstawowych aktów wykonawczych. Opiniowany projekt nie 

spełnia tego wymogu. Wobec powytszego pamiętać należy, iż wydanie aktów wykonawczych 

może naruszać przepisy dotyczące zasad ochrony danych osobowych ze względu na materię 

delegowanej regulacji. Taka wątpliwość bydzie zachodziła np. w przypadku wydania przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych szczegółowego katalogu gromadzonych w centralnej ewidencji 

kierowców danych, jako że dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców są enwneratywnie 

wymienione wart. l pkt 14 projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym 

oraz nicktórych innych ustaw odnoszącym się do dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym art. l OOaa ust. l i 2, jak równie-l: w ust. 3-7, dotyczących danych gromadzony-eh 

w stosunku do poszczególnych kategorii osób oraz podmiotów wpisanych do centralnej ewidencji 

kierowców). Pamiętać należy, iż dane szczególnie chronione mogą być udostępniane jedynie 

na podstawie uregulowań ustawowych i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu. 

W kontekście zwrócenia uwagi projektodawcy na tryb zapewnienia należytej ochrony danym 

osobowym, w tym danym szczególnie chronionym w rozumieniu ustaWy o ochronie danych 

osobowych, informuję Wysoką Komisję, iż projekt ustawy o zmianie ustawy • Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw został przedło:Z:ony do zaopiniowania organowi 

do spraw ochrony danych osobowych jedynie na etapie "Założeń do projeklu urtawy o zmianie 

ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw" w 2014 r., Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych nie mógł zatem zgłosić uwag do projektu ustawy na etapie 

rządowych prac legislacyjnych i dlatego czyni to na obecnym etapie prac nad projektem ustawy 

o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 
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