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przy niej do zaopiniowania rqdowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektorych innych ustaw dalej: projekt, Prezes Urz~du Ochrony Danych 

Osobowych, z punktu widzenia przepis6w rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozpor~dzenie o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z p6in. zm. 1>), dalej: RODO, zglasza nast~puj~ce uwagi do projektu. 

1l Zmiana wymienionego rozpor2Jldzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 
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W art. 1 projektu projektodawca wprowadza zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z potn. zm.), zwanej dalej ,Prawem 

o ruchu drogowym". 

Zgodnie z projektowanym art. 73a ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym wla.Sciwy 

miejscowo dla siedziby sejmiku wojew6dztwa prezydent miasta na prawach powiatu, zwany dalej 

,prowadz'lcym ewidencj~ tablic", prowadzi ewidencj~ tablic rejestracyjnych indywidualnych, 

wydanych na terenie wojew6dztwa. W art. 73a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym wskazano, i:.e 

ewidencj~ tablic rejestracyjnych indywidualnych prowadzi si~ w postaci elektronicznej lub 

papierowej, natomiast wart. 73a ust. 5 ww. przepisu okreslono, i:.e prowa~cy ewidencj~ tablic 

udostcrpnia organom rejestruj4cym informacje z ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych. 

Organ nadzorczy zwraca uwagcr, i:.e w przedmiotowym projekcie nie zawarto informacji jakie 

dane maj4 znajdowac sicr w ewidencji tab lie rejestracyjnych indywidualnych. W przypadku je:ieli 

w tworzonej ewidencji mialyby bye przetwarzane dane osobowe, projekt powinien uwzgl~dniac 

stosowanie przepis6w RODO, tj. zostac uzupelniony o wskazanie jakie dane osobowe rna 

zawierac ta ewidencja, a taki:.e o to, w jaki spos6b i w jakim zakresie dane te maj11 bye 

udostcrpniane organorn rejestruj4cym w spos6b uwzglcrdniaj'lCY zasadcr przejrzystosci, wynikaj'lC'l 

w art. 5 ust. 1 lit. a ROD02• Organ nadzorczy przypornina r6wniei:., i:.e zgodnie z zasad11 

minimalizacji danych okreslon4 w art. 5 ust. 1 lit. c ROD03 dane osobowe przetwarzane 

w ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych powinny bye adekwatne, stosowne oraz 

ograniczone do tego, co niezb~dne do cel6w, w kt6rych Sll przetwarzane. 

W przypadku jei:.eli w tworzonej ewidencji mialyby bye przetwarzane dane osobowe Prezes 

Urz~du Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagcr na potrzebcr uzupelnienia art. 73a ust. 6 

Prawa o ruchu drogowym (zgodnie z kt6rym ewidencjcr tablic rejestracyjnych indywidualnych 

prowadzi sicr w spos6b zabezpieczajllCY przed zniszczeniem oraz dostcrpern os6b 

nieuprawnionych) o okreslenie wskazuj4ce, ii:. wsr6d okolicznosci, jakie nalei:.y uwzgl~dnic 

prowa~c ewidencjcr jest r6wniei:. ,poszanowanie zasady poufnosci i integralnosci danych 

osobowycb". Jest to zasada wynikaj4ca z art 5 ust. 11it. f ROD04, a odniesienie sicr do niej jest 

2 Zgodnie z art 5 ust. 1 lit. a RODO dane osobowe musZIJ bye przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos6b 
przejrzysty dla osoby, kt6rej dane dotycZlf. 
3 Zgodnie z art 5 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe musZlf bye adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co 
niezbcrdne do cel6w, w kt6rych Sll przetwarzane. 
4 Zgodnie z art 5 ust. I lit. f RODO dane osobowe mUSZlf bye przetwarzane w spos6b zapewniaj~tCY odpowiednie 
bezpieczenstwo danych osobowych, w tym ochroncr przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 
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po.ZCJdane celem stosowania przez adresatow tych norm, na mocy przepisow Prawa o ruchu 

drogowym, rozwiCJZan gwarantujCJcych bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowych. 

W art. 73b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym wskazano, ze minister wlasciwy do spraw 

informatyzacji oraz minister wlasciwy do spraw transportu wyznaczajCJ i prowadz'l punkty 

kontaktowe umozliwiajl!ce wymian~ informacji o pojazdach zarejestrowanych z panstwami 

czlonkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnyrn Handlu (EFTA)

stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ust. 2 ww. przepisu wskazano, ze 

urzCJd obsrugujCJCY ministra wlasciwego do spraw infonnatyzacji oraz ufZ!!d obsluguji!CY ministra 

wlasciwego do spraw transportu iriformujCJ o wyznaczonych punktach kontaktowych, o ktorych 

mowa w art. 73b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, administracje panstw czlonkowskich 

wlasciwe w sprawach ·rejestracji lub ewidencji pojazdow, podajCJC m.in.: dane osoby obsluguji}cej 

punkt kontaktowy: imi~, nazwisko i zajmowane przez niCJ stanowisko oraz adres poczty 

elektronicznej tej osoby. 

Organ nadzorczy wskazuje, .ze dobrym rozwiCJZaniem, zwicrkszaji}cym cyberbezpieczenstwo 

w zakresie przetwarzanych danych osobowych jest przyjcrcie rozwiCJzania, ze osoba obslugujCJca 

punkt kontaktowy korzysta ze sluzbowego adresu poczty elektronicznej. 

Wart. 73b ust. 3 Prawa o ruchu drogowym okreslono, ze punkt kontaktowy, prowadzony 

przez ministra wlasciwego do spraw informatyzacji, infonnuje wlasciwy organ w sprawach 

rejestracji 1ub ewidencji pojazdow panstwa czlonkowskiego albo wla8ciwy wyznaczony punkt 

kontaktowy tego panstwa o rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu 

sprowadzonego Z paitstwa czlonkowskiego, podaji}C wsrod danych pojazdu (zgodnie Z art. 73b 

ust. 3 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym) inne dane, jezeli koniecznosc ich przekazania zostala 

uzgodniona z wlasciwyrni organami w sprawach rejestracji lub ewidencji pojazdow panstw 

czlonkowskich. Zgodnie z art. 73b ust. 6 Prawa o ruchu drogowym czynnosci, o ktorych 

mowa w art. 73b ust. 3 i 5 Prawa o ruchu drogowym mogi} bye wykonywane za pomoci} 

srodkow komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego obslugujCJcego centralnl} 

ewidencj~ pojazdow. 

Organ nadzorczy wskazuje, ze sformulowanie inne dane zawarte w art. 73b ust. 3 pkt 5 

Prawa o ruchu drogowym daje podstawct do przekazywania do wlasciwego organu w sprawach 

oraz przypadkow~ utra~, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za porno~ odpowiednich srodk6w technic.mych lub 
organizacyjnych. 
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rejestracji Jub ewidencji pojazd6w panstwa czlonkowskiego albo wlasciwego wyznaczonego 

punktu kontaktowego tego panstwa niekreslonych w projekcie danych co pozostaje 

w sprzecznosci z zasad~ zgodnosci z prawem oraz przejrzystosci, wskazan~ wart. 5 ust. 1 lit. a 

RODO oraz zasad~ ograniczenia celu okreslon~ w art. 5 ust. 1 lit. b ROD05, zgodnie z kt6~ 

dane osobowe mus~ bye zbierane w konkretnycb, wyrainycb i prawnie uzasadnionych celach 

i nieprzetwarzane dalej w spos6b niezgodny z tymi celami. Uzgodnienie koniecznosci przekazania 

niesprecyzowanych kategorii danych z wlasciwymi organami w sprawach rejestracji lub 

ewidencji pojazd6w panstw czlonkowskich nie powinno bye samoistn~ podstaw'l do 

przekazywania danych osobowych do instytucji innego panstwa czlonkowskiego. Organ 

nadzorczy wnosi o doprecyzowanie ww. przepisu projektowanej ustawy o wskazanie jakie 

konkretnie inne dane mog'l bye przekazywane na jego podstawie do panstw czlonkowskich. 

Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych zwraca r6wniez uwag~. ze okreslona w art. 73b 

ust. 6 Prawa o ruchu drogowym procedura przekazywania danych na podstawie art. 73b ust. 3 

Prawa o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie tych czynnosci m.in. za pomoc'l srodk6w 

komunikacji elektronicznej. Organ nadzorczy wnosi o rozwaunie doprecyzowania ww. przepisu 

o sformulowanie ,gwarantuj~cych poufnosc i integralnosc danych osobowych". Takie 

uzupemienie ww. przepisu zobowi~e do przekazywania informacji zawieraj'lcej dane osobowe 

z uwzgl~dnieniem zasady integralnosci i poufnosci wynikaj'lcej z art. 5 ust. 1 lit. f RODO, a tym 

samym poszanowanie !ej zasady w projektowanych przepisach i przy wykonywaniu na ich 

podstawie operacji przetwarzania danych osobowych. 

W art. 73c Prawa o rucbu drogowym projektodawca wprowadza, dla wlascicieli nowych 

pojazd6w samochodowych nabytych w salonie sprzedai:y, mozliwosc zlozenia wniosku 

o rejestracj~ pojazdu oraz odbioru z urz~du obsluguj'lcego organ rejestruj~cy decyzji o czasowej 

rejestracji pojazdu, wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicll) 

rejestracyjnymi, przez salon sprzedai:y pojazd6w samochodowych. Zgodnie z ust. 3 ww. 

przepisu, salon sprzedai:y pojazd6w samochodowych lub uprawniony przedstawiciel tego salonu, 

niezwlocznie skladaj~ wniosek o rejestracj~ pojazdu przy uzyciu formularza elektronicznego 

udost~pnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra wla8ciwego do spraw informatyzacji. Art. 73c ust. 4 Prawa 

o ruchu drogowym wskazuje, ze wniosek o rejestracj~ pojazdu musi zawierae: imi~ i nazwisko 

5 Zgodnie z art 5 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe mus~ bye zbierane w konkretnych, wyrainych i prawnie 
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos6b niezgodny z tymi celami; dalsze prz.etwarzanie do cel6w 
archiwalnych w interesie publicmym, do cel6w badan naukowych lub historycznych lub do cel6w statystycmych nie 
jest uznawane w mysl art. 89 ust. l za niezgodne z pierwotnymi eel ami. 
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Iub nazw~ wlasciciela, jego adres, adres do dor~czen, numer PESEL lub numer identyfikacyjny 

REGON, a w przypadku cudzoziemca, kt6ry nie rna nadanego nurneru PESEL- seri~, numer 

i nazw~ dokurnentu potwierdzaj~cego jego tozsamosc oraz nazw~ patistwa, kt6re wydalo ten 

dokument, dat~ i miejsce urodzenia wlasciciela pojazdu oraz okreslenie rodzaju pojazdu i jego 

przeznaczenie, mark~, typ, model pojazdu, rok jego produkcji, nurner VIN albo numer nadwozia, 

podwozia lub ramy pojazdu. Do ww. wniosku zal~cza sic; w postaci elektronicznej oryginallub 

kopi~ upowai:nienia, dowodu nabycia pojazdu, dokumenty, o kt6rych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

3, 6 albo 6a lub ust. lb Prawa o rucbu drogowym, potwierdzenia dokonania wymaganej oplaty 

za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i dowodu 

rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej oplaty ewidencyjnej i oplaty skarbowej 

za udzielone pelnornocnictwo. 

W ocenie Prezesa Urzc;du Ochrony Danych Osobowych zaproponowane w projekcie przepisy 

dot. przetwarzania przez salon sprzedai:y pojazd6w samochodowych danych osobowych 

wlascicieli nowych pojazd6w samochodowych nabytych w salonie sprzedaZy wymagaj~ 

uzupelnienia pod k~tem rozwi~ati gwarantuj~cych poszanowanie ochrony danych osobowych. W 

szczeg6lnosci projektodawca powinien rozwai:yc uzupelnienie art. 73c Prawa o ruchu 

drogowym o nalozenie na salony sprzedai:y pojazd6w samochodowych obowi~u wprowadzenia 

rozwi~zan w zakresie przetwarzania danych osobowych w spos6b zapewniaj~cy odpowiednie 

bezpieczenstwo danych osobowych, w tyrn ochron~ przed niedozwolonym lub niezgodnym 

z prawem przetwarzaniern oraz przypadkow~ utrat~, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocll 

odpowiednich srodk6w technicznych lub organizacyjnych zgodnie z zasadll integralnosci 

i poufnosci wynikaj~c~ z art. 5 ust. llit. f RODO. 

Organ nadzorczy za uzasadnione uznaje wskazanie w art. 73c Prawa o ruchu drogowyrn okresu 

po kt6rym salony sprzeda.Zy pojazd6w samochodowych mialyby obowi¥ek usuwac dane 

osobowych wlascicieli pojazd6w samochodowych uzyskanych w celu skladania wniosk6w 

o rejestracjc; pojazdu, tak, by dane te byly przechowywane w formie urnozliwiaj~cej identyfikacjc; 

osoby, kt6rej dane dotyc~, przez okres nie dluzszy, niz jest to niezbc;dne do cel6w, w kt6rych 

dane te s~ przetwarzane, o czym stanowi zasada ograniczenia przechowywania wskazana w art. 5 

ust. llit. e ROD06 . 

6 Zgodnie z art 5 ust. 1 lit. e RODO dane osobowe musZll bye przecbowywane w fonnie umozliwiajllcej identyfikacj~ 
osoby, kt6rej dane dotycZil, przez okres nie dluZ:szy, nit jest to niezb~dne do cel6w, w kt6rycb dane te S!l 
przetwarzane; dane osobowe moma przecbowywac przez okres dluZszy, o ile b~d~~ one przetwarzane wyl11cmie do 
cel6w archiwalnych w interesie publicmym, do cel6w badan naukowych lub historycznych tub do cel6w 
statystycznycb na mocy art. 89 ust. 1, z zastrze:ieniem :ie wdrozone zostan11 odpowiednie srodki techniczne i 
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Zgodnie z 73e Prawa o rucbu drogowym wytw6rca dowod6w rejestracyjnych zapewnia 

system teleinfonnatyczny umozliwiaj~cy realizacjy zadan organ6w rejestruj~cych w zakresie 

rejestracji, czasowej rejestracji, czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania i profesjonalnej 

rejestracji pojazd6w, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji 

dokument6w zwi~ych z realizacj~ tych zadan. W skazany system teleinfonnatyczny zapewnia 

integralnosc powi~nia procesu wytwarzania dokument6w zwi~anych z realizacj~ ww. zadan, 

z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji pojazd6w, z uwzglydnieniem referencyjnosci 

tych danych przy realizacji tych zadan. 

Organ nadzorczy przypomina, ze zgodnie z art. 35 RODO jezeli dany rodzaj przetwarzania

w szczeg6lnosci z u:Zyciem nowych technologii - ze wzgl~du na sw6j charakter, zakres, kontekst 

i cele z du:Zym prawdopodobienstwem moze powodowac wysokie ryzyko naruszenia praw lub 

wolnosci os6b fizycznych, administrator przed rozpocz~ciem przetwarzania dokonuje oceny 

skutk6w planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. W opinii Prezesa 

Urz~du Ochrony Danych Osobowych budowa oprogramowania wskazanego w projektowanym 

art. 73e Prawa o ruchu drogowym powinna bye poddana ocenie w trybie art. 35 RODO juz 

na etapie tworzenia przepis6w prawa w tym zakresie, tj. w toku procesu legislacyjnego, tak by 

przepisy byly ustalone z uwzgl~dnieniem dokonania oceny ryzyka przyjmowanych rozwi~n 

i przyj~cia przepis6w dostosowanych do wynik6w tej oceny. Przeprowadzona ocena skutk6w dla 

ochrony danych moglaby wykazac koniecznosc lub brak niezb~dnosci wprowadzenia rozwi~ 

proponowanych niniejszym projektem. 

Dodatkowo organ nadzorczy zwraca uwag~ na niefortunne sformulowanie projektowanego 

artykulu 73e Prawa o rucbu drogowym z kt6rego wynika, ze to system teleinformatyczny 

zapewnia integralnosc powi~ia procesu wytwarzania dokument6w z danymi gromadzonymi 

w centralnej ewidencji pojazd6w. W ocenie organu nadzorczego to wytw6rca dowod6w 

rejestracyjnych jako administrator powinien zapewnic ww. funkcje systemu teleinfonnatycznego. 

We wskazanym przepisie brak jest r6wniez okreslenia jakie cele w zakresie przetwarzania danych 

osobowych realizuj~ administrator w systemie teleinformatycznym i jaka jest jego pozycja 

w relacji z podmiotami eksploatuj~cymi ten system. 

Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych wskazuje na potrzeb~ zmiany i doprecyzowania 

artykulu 73e Prawa o rucbu drogowym tak by przepis ten jednoznacznie okreslal status 

wytw6rcy dowod6w rejestracyjnych w procesach przetwarzania danych, w tym w zwi¢\1 

organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozpoJ'Zlldzenia w celu ochrony praw i wolnosci os6b, kt6rych dane 
dotycztt. 
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z wykonywaniem operacji na danych w systemie teleinformatycznym, tj. cele i sposoby 

przetwarzania danych przez administratora, a taki:e przez inne podmioty bior~ce udzial 

w procesach przetwarzania danych, w tym dzialaj~ce w systemie teleinformatycznym. 

W art. 5 projektu projektodawca wprowadza zmiany do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj~cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 346, 568 i 695), zwanej dalej ,ustaw~ o informatyzacji". 

Zgodnie z projektowanym art. 19e ust. 2e ustawy o informatyzacji minister wlasciwy do 

spraw informatyzacji mo.ze udostcrpnic UZytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej uslugcr, kt6ra 

wykorzystuje dane dotycz~ce UZytkownika i jego sytuacji prawnej lub praw mu przysluguj~cych, 

przetwarzane w rejestrze publicznym prowadzonym lub w systemie teleinformatycznym 

wykorzystywanym przez podmiot publiczny, w przypadku gdy l~cznie s~ spelnione nastcrpuj~ce 

warunki: 

1) odrcrbne przepisy przewiduj~ udostcrpnianie uZytkownikowi takich danych przy 

wykorzystaniu uslugi online lub na wniosek, albo nie stoj~ na przeszkodzie 

udostcrpnianiu UZytkownikowi takich danych; 

2) UZytkownik, kt6ry zostal uwierzytelniony w publicznej aplikacji mobilnej w spos6b 

okreslony w art. 20a ust. 1, wyrazH wolcr korzystania z uslugi wykorzystuj~cej takie 

dane. 

W pierwszej kolejnosci Prezes Urzcrdu Ochrony Danych Osobowych wyra.Za zatem w~tpliwosc 

czy zasadnym jest by istotne i systemowe rozwi~zania w zakresie ustawy o informatyzacji 

byly wprowadzane aktem prawnym w postaci nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym. W ocenie organu nadzorczego przepisy dotyc~ce funkcjonowania 

aplikacji mobilnych ze wzglcrdu na znaczenie dla ochrony prywatnosci jednostki powinny bye 

procedowane w osobnym projekcie aktu prawnego dedykowanego temu zagadnieniu, a co za 

tym idzie bye przedmiotem odr~bnego procesu legislacyjnego, a w jego toku szerokich 

konsultacji i analiz w tym zakresie. 

Ponadto, zaniepokojenie Prezesa Urzcrdu Ochrony Danych Osobowych z punktu widzenia 

ochrony danych osobowych bu~ rozwi~zania zawarte w ww. przepisie ustawy o informatyzacji. 

Nalezy wskazac, ze aplikacje mobilne, w zaleznosci od sposobu wykorzystywania danych 

osobowych, mog~ zawierac r6zne rozwi~ania, kt6re rodz~ zagrozenia dla prywatnosci jednostki, 

podwyzszaj~ ryzyko naruszenia praw i wolnosci jednostki, kt6ry to aspekt jest niezwykle istotny 

z punktu widzenia ochrony praw os6b, kt6rych dane dotyc~. W ocenie organu nadzorczego, 
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budowa publicznych aplikacji mobilnych, wykorzystuj~cych dane osobowe obywateli, co do 

zasady kai:dorazowo powinna opierac na wnikliwej analizie rozwi~n w zakresie zgodnosci 

z RODO i poprzedzona powinna bye ocenJJ skutkow dla ochrony danych, o ktorej stanowiq 

przepisy art. 35 RODO. Przeprowadzona ocena skutk6w dla ochrony danych moglaby wykazac 

koniecznosc lub brak niezb~dnosci wprowadzenia rozwi~n proponowanych niniejszym 

projektem. Normy art. 19e ust. 2e ustawy o informatyzacji dajq natomiast blankietow~ 

podstawc; do tworzenia publicznych aplikacji mobilnych, kt6re wykorzystuj~ dane osobowe 

dotyczqee uzytkownika i jego sytuacji prawnej lub praw mu przysluguj~cych. Zgodnie z art. 19e 

ust. 2e pkt 1 ustawy o informatyzacji tak tworzone aplikacje mog~ wykorzystywac dane 

osobowe nie tylko kiedy odrc;bne przepisy przewiduj14 udost~pnianie ui:ytkownikowi takich 

danych, ale r6wniez w przypadku gdy nie rna bezposrednio takich przepis6w, a przepisy jedynie 

,,nie stoj~ na przeszkodzie udostc;pnianiu uzytkownikowi takich danych". 

W obecnym ksztalcie projektowany art. 19e ust. 2e ustawy o informatyzacji wskazuje na 

mozliwosc tworzenia uslug publicznych aplikacji mobilnych wykorzystuj~cych nieokreslone 

kategorie danych osobowych a jednoczesnie nie okresla konkretnych rozwi~an gwarantuj~cych 

ochronc; tych danych, z uwzglc;dnieniem przepis6w RODO. Wskazana w ww. przepisie koncepcja 

w ocenie organu nadzorczego rodzi powai:ne w~tpliwosci co do zgodnosci z zasadami ochrony 

danych osobowych wyrazonymi wart. 5 ust. 1 i 2 RODO. 

Prezes Urz~du Ocbrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, ie tworzenie kaidej 

publicznej aplikacji mobilnej powinno wiqzat sitr z indywidualnJI ocenq rozwiqzan pod 

kqtem ochrony danycb osobowycb czego projektowany art. 19e ust. 2e ustawy 

o informatyzacji w iaden sposob nie gwarantuje, wr~cz przeciwnie - otwiera pole do 

przyjmowania rozwiqzan zupelnie dowolnych pod kaidym wzgl¢em. 

W art. 8 projektu projektodawca wprowadza zmiany do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujJtcych pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020), zwanej dalej ,ustaWJI 

o kierujJJcych pojazdami". 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o kierujJtcych pojazdami wytw6rca praw jazdy i pozwolen 

na kierowanie tramwajem zapewnia system teleinformatyczny umozliwiaj~cy realizacjc; zadan 

organ6w wlasciwych do wydawania dokument6w stwierdzaj~cych uprawnienia do kierowania 

pojazdami, o kt6rych mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o kierujJtcych pojazdami, w tym 

w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokument6w zwi~anych z realizacj14 

tych zadan. W ust. 2 ww. przepisu wskazano, ze system teleinformatyczny, o kt6rym mowa w ust. 
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1, zapewnia integralnosc powil}Zania procesu wytwarzania dokument6w zwi~anych z realizacj~ 

zadan, o kt6rych mowa w ust. 1, z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji kierowc6w, 

z uwzgl~dnieniem referencyjnosci tych danych przy realizacji tych zadan. 

A zatem, taki:e w odniesieniu do tej kwestii, organ nadzorczy przypomina o potrzebie dokonania 

juz na etapie prac nad ustaleniem proponowanej podstawy prawnej oceny skutk6w planowanych 

operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. W opinii Prezesa Urz¢u Ochrony 

Danych Osobowych budowa oprogramowania wskazanego w projektowanym art. 16a ust. 1 

ustawy o kierujt}cych pojazdami powinna bye poddana ocenie w trybie art. 35 RODO juz na 

etapie tworzenia przepis6w prawa stanowi~cych podstaw~ prawnff do przyjmowanych rozwi~n. 

co pozostawaloby w zgodzie z ust. 10 powolanego art. 35 RODO. Przeprowadzona ocena skutk6w 

dla ochrony danych moglaby wykazac koniecznosc lub brak niezbc;dnosci wprowadzenia 

rozwil}Zan proponowanych niniejszym projektem. 

Organu nadzorczy wskazuje r6wniez, ze w art. 16a ust. 1 ustawy o kierujt}cych pojazdami 

brak jest okreslenia jakie cele w zakresie przetwarzania danych osobowych realizujc; wytw6rca 

praw jazdy i pozwolen na kierowanie tramwajem w systemie teleinformatycznym i jaka jest jego 

pozycja w relacji z podmiotami eksploatujfJcymi ten system. 

Prezes Urzc;du Ochrony Danych Osobowych wskazuje na potrzebc; zmiany i doprecyzowania 

art. 16a ust. 1 ustawy o kierujt}cych pojazdami tak by przepis ten jednoznacznie okreslal status 

wytw6rcy praw jazdy i pozwolen na kierowanie tramwajem w procesach przetwarzania danych, 

w tym w zwifJZku z wykonywaniem operacji na danych w systemie teleinformatycznym, tj. cele 

i sposoby przetwarzania danych przez administratora, a taki:e przez inne podmioty bior~ce udzial 

w procesach przetwarzania danych, w tym dzialaj~ce w systemie teleinfonnatycznym. 

W art. 22 projektu wskazano ze minister wlasciwy do spraw informatyzacji oglasza, 

w Dzienniku · Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra wlasciwego do spraw informatyzacji, komunikat okreslaj~cy dzien wdroi:enia 

rozwil}Zan technicznych umozliwiaj~cych weryfikacjc; danych o kieruj~cym pojazdem 

w centralnej ewidencji kierowc6w i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowc6w informacji 

o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz 

o ich zwrocie. W celu wdrozenia ww. rozwil}Zan technicznych: 

1) organy kontroli ruchu drogowego obowi~ane do przekazywania danych o zatrzymaniu lub 

zwrocie dokumentu stwierdzajt~cego uprawnienie do kierowania pojazdem zapewni~ 

interoperacyjnosc swoich system6w teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym 
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obsluguj~:tcym centraln~ ewidencj~ kierowc6w w zakresie obejmujllcym przekazywanie 

i pobieranie danych z tej ewidencji, 

2) podmioty uprawnione do ustalenia tozsamosci kieruj~cego pojazdem na podstawie danych 

z Rejestru Dowod6w Osobistych zapewnill interoperacyjnosc swoich system6w 

teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsluguj~:tcym ten rejestr w zakresie 

obejmujllcym pobieranie danych z tego rejestru 

Prezes Urz~tdu Ochrony Danych Osobowych - uznaj~c za niezb~dne ponowne odniesienie si~t do 

jednej z zasad dotycZ!lcych przetwarzania danych osobowych - wskazuje zatem na koniecznosc 

wnikliwej oceny wdrliZanych rozwi~an teleinformatycznych pod k~:ttem poufnosci i integralnosci 

przetwarzanych danych osobowych w celu uwzgl~dnienia zasady integralnosci i poufnosci 

wynikajllcej z art. S ust. 1 lit. f RODO. Organ nadzorczy przypomina taki:e i w odniesieniu do 

art. 22 projektu o uzasadnieniu dla wykonania przez projektodawc~ oceny skutk6w dla ochrony 

danych o ile projektowane jest przetwarzania danych z u.iyciem nowych technologii, mogllce - ze 

wzgl~du na sw6j charakter, zakres, kontekst i cele - powodowac wysokie ryzyko naruszenia praw 

lub wolnosci os6b flzycznych. 

W art. 24 projektu wskazano, ze w celu wdro.ienia rozwi~n technicznych, o kt6rych mowa w 

art. 14 ust. l ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektorych innych ustaw, organy wlasciwe w sprawach wydawania uprawnien do 

kierowania pojazdami przekazujll do centralnej ewidencji kierowc6w: 

I) dane i infonnacje zawarte w profilu kandydata na kierowc~, zgromadzone do dnia 

poprzedzajllcego dzien okreslony w komunikacie, o ktorym mowa w art. 14 ust. 2 tej 

ustawy, i aktualizujll przekazane dane; 

2) dane i infonnacje zgromadzone i nieprzekazane do tej ewidencji do dnia poprzedzajllcego 

dzien okreslony w komunikacie, o ktorym mowa wart. 14 ust. 2 tej ustawy, i aktualizujq 

przekazane dane. 

2. Przekazywanie danych i informacji rozpocznie si~ po uplywie 3 miesi~cy od dnia wejscia 

w zycie niniejszej ustawy. 

Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych zwraca uwag~. ze w projekcie nie wskazano 

sposobu przekazania ww. danych co moze rodzic W!ltpliwosci na gruncie zasady integralnosci 

i poufnosci wynikajctcej z art. S ust. 1 lit. f RODO, a kwestie te powinny podlegac ocenie 

w trakcie wielokrotnie jui: przywolywanej w niniejszym pismie oceny skutk6w planowanych 

operacji (rozwi~an) przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Operacja przekazania danych 

i infonnacji zawartych w profllach kandydata na kierowc~ do centralnej ewidencji kierowc6w 
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w ocenie organu nadzorczego moze powodowac wysokie ryzyko naruszenia praw Jub wolnosci 

os6b fizycznych powinna wi~c bye poddana ocenie w trybie art. 35 RODO. 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Ur~du Ochrony Danych Osobowych 
Jan Nowak 

I - podpisano elektronicmie/ 

~ -
Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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