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W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2018 r., oznaczone GMS-WP- 173-322/18, 

dotycz'!ce projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw w zwi'!zku z zapewnieniem 

stosowania rozporz<!dzenia 2016/679 (druk nr 3050), otrzymane w dniu 10 grudnia 2018 r., 

chcialbym wskazac na potrzeby stworzenia w ramach ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 

o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, z 2018 r., poz. 915 oraz poz. 17 17) 

podstawy prawnej przetwarzania przez Krajow'! Rady Radiofonii i Telewizji danych 

osobowych, w tym szczeg61nych kategorii tych danych (danych wrazliwych) w procesie 

konsultacji spolecznych rozporz<!dzen, badaniach telemetrycznych oraz postypowaniach 

dotycz'!cych abonamentu. W zwi'!zku z tym proponujy dodanie po art. 10 powolanej ustawy 

art. lOa w nastypUj<!cym brzmieniu: 

, 1. W zakresie niezbf!dnym do wykonywania zadan, dotyczqcych w szczeg6lnosci 

przygotowywania projekt6w rozporzqdzen, prowadzenia badan tresci i odbioru uslug 

medialnych oraz postf!powan z wniosku, o kt6rym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o oplatach abonamentowych, Krajowa Rada mote przetwarzac dane 

osobowe, w tym dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzqdzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( og6lne rozporzqdzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6i n. zm. ). 

2. Badania tresci i odbioru uslug medialnych, w kt6rych biorq udzial osoby fizyczne sq 

prowadzone po uprzednim ich poinformowaniu o podstawie prawnej badania, celu badania 

i gwarancjach zachowania tajemnicy oraz dobrowolnosci uczestnictwa w badaniu. 



3. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w toku badan tresci i odbioru uslug 

medialnych podlegajq bezwzgl?dnej ochronie. Dane te mogq bye wykorzystywane wylqcznie 

do opracowan, zestawien i analiz oraz do tworzenia operatu do badan. Udost?pnianie lub 

wykorzystywanie tych danych dla innych nit podane w ustawie cel6w jest zabronione. " 

Z powazaniem, 


