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Dariusz Salamonczyk 

Zast~pca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

w nawi'lZlllliu do pisma z 10 lutego br., kt6re wplyn~lo do Urz~du Ochrony Danych Osobowych 

17 lute go hr., (znak: SPS-WP-173-31/20) uprzejmie informuj~, ze Prezes Urz~du Ochrony Danych 

Osobowych - z punktu widzenia przepis6w rozpomtdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~u z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(og6lne rozporz'ldzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6:Zn. zm.) -

do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk 238), zwanego dalej projektem ustawy, zglasza 

nast~puj'lce W<!tpliwosci. 

Na wst((pie Prezes UODO podkresla, ze znaczna CZ((SC uwag zglaszanych- pismem z dnia 

8 sierpnia 2019 r. do Ministerstwa Zdrowia - na etapie prac rz<!dowych do projektu ustawy 

o zawodzie fannaceuty (UD 526) nie zostala uwzglcrdniona i w konsekwencji pozostaje aktualna 

i powt6rzona w odniesieniu do przedstawionego projektu ustawy, gdyz projektodawca nie uzasadnil, 

w jaki spos6b proponowane rozwi'!Zania w zakresie monitorowania nie tylko obrazu ale i r6wniez 

diwi~tku herd~ pozwalaly na realizacj(( zasad og61nego rozporz~dzenia o ochronie danych. 

Warte szczeg6lnego rozwai:enia pozostaje przeprowadzenie analizy koniecznosci, 

niezbcrdnosci i proporcjonalnosci zastosowanych rozwi~an mog'lcych miec wplyw na ograniczenie 
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prawa do prywatnosci w kontekscie uregulowania w projekcie ustawy mozliwosci dokumentowania 

za pomoc!f urz!fdzen rejestruj<Jcych obraz i diwicrk przebiegu FEW (art. 9 ust. 3 projektu ustawy), 

przebiegu udostcrpniania test6w i pytafl testowych FEW zdaj!fcemu egzamin, na jego wniosek, po ich 

wykorzystaniu w FEW (art. 8 ust. 4 projektu ustawy), archiwizacji przez okres 3 miesicrcy od dnia 

powstania zapisu zarejestrowanego obrazu i d:lwicrku zwi(JZanego z przebiegiem FEW lub 

udostcrpnianiem test6w i pytan testowych (art. 8 ust 6 projektu ustawy) oraz dyskwalifikowania 

zdaj!fcego po zakonczeniu FEW na podstawie analizy obrazu i dzwicrku zarejestrowanych za pomoclf 

urzlfdzen rejestrujlfcych (art. 9 ust. 6 projektu ustawy). Powyzsze uwagi odnoszq sicr r6wniez do 

monitoringu przebiegu PESF oraz udostcrpniania testow i zadan z tego egzaminu, o kt6rym mowa w 

art. 66 ust. 5-6 i art. 67 ust. 5 projektu ustawy. 

Odnoszlfc si~ do rejestrowania dzwi~ku, Prezes UODO pragnie zaznaczyc, ze - ze wzgl~du na 

sw6j inwazyjny charakter - nagrywanie dzwi~ku, co do zasady, w systemach monitoringu nie 

powinno miec miejsca. Takie uprawnienia posiadaj!f jedynie sluzby porzlfdkowe i specjalne na 

podstawie ustaw regulujlfcych ich dzialalnosc. Zastosowanie rejestracji diwi~ku w powyzszych 

sytuacjach wydaje sicr bye nadmiarowq formq przetwarzania danych. Zasada minimalizacji danych 

(art. 5 ust. I pkt c og6lnego rozporzlfdzenia o ochronie danych1) i zasada ograniczenia celu (art. 5 ust. 

1 pkt b og6lnego rozporzlfdzenia o ochronie danych2) oraz sporZlfdzone na wykladni tych zasad dobre 

praktyki w odniesieniu do monitoringu wskazujq, ze nie powinno si~ stosowac monitoringu 

wizyjnego w pollfczeniu z nagrywaniem diwi~ku. 

Prezes UODO zachcrca Projektodawc~ do oceny, czy r6wniez uzasadnione i niezbcrdne jest 

aby poprzez nagrywanie obrazu - forma rejestracji zachowan os6b zdajlfcych przedmiotowe 

egzaminy oraz udost~pniania test6w i pytan testowych - realizowane byly cele wskazane w tych 

przepisach. Zaleca sicr aby projektowane przepisy realizowaly potrzebcr ochrony prawa do 

prywatnosci i ochrony danych osobowych oraz by prawa te ograniczane byly tylko w niezb~dnym 

zakresie. Tego rodzaju dokumentowanie zachowan os6b moze bye wprowadzane wtedy, kiedy inne 

- mniej inwazyjne - metody zapewniania wlasciwego zachowania sicr os6b zdajqcych egzaminy oraz 

os6b, kt6rym udostcrpnia sicr testy, Slf niewystarczajlfce. Wydaje sit;, ze rejestrowanie za pomocq 

kamer przebiegu egzaminu oraz udostcrpniania test6w bcrdzie zbt;dne, jezeli pomieszczenia, w kt6rych 

przeprowadzane b~dlf egzaminy i udost~pniane testy, bcrdq nadzorowane przez osoby do tego 

wyznaczone. W zwiqzku z powyzszym Prezes UODO nie rekomenduje stosowania kamer w celu 

udowodnienia zdajlfcemu naruszenia zakaz6w, o kt6rych stanowiq przedmiotowe przepisy. 

1 Dane muszq bye adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niez~dne do ce16w, w kt6rych sq przetwarzane. 
2 Dane muszq bye zbierane w konkretnych, wyrainych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos6b niezgodny z 
tymicelami. 
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Niezalezenie jednak od powyzszego organ nadzorczy nie neguje wskazanego w projektowanych 

przepisach celu. 

Prezes Urzcrdu Ochrony Danych Osobowych zachcrca tak:le do przeprowadzenia oceny 

skutk6w dla ochrony danych3 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za posrednictwem 

kamer, tj. monitoringu przestrzeni i os6b oraz nagrywania i zapisywania zarejestrowanego obrazu. 

Podkresla on r6wniez, ze uzasadnienie do projektu ustawy takiej oceny skutk6w dla ochrony danych 

nie zawiera. Taka ocena skutk6w moglaby wykazac koniecznosc lub brak niezbcrdnosci 

wprowadzenia mozliwosci zastosowania kamer z mozliwosci~ nagrywania dZwicrku - jako jedynego 

srodka mog~cego zapewnic wlasciwe zachowanie os6b zdaj~cych egzaminy. Pomocne w 

sporz~dzeniu wlasciwej oceny skutk6w w kontekscie nagrywania obrazu i diwicrku mog~ bye 

wytyczne Europej skiej Rady Ochrony Danych nr 3/2019 w sprawie przetwarzania danych 

osobowych przez lll"nldzenia wideo wersja 2.0. wprowadzone po konsultacjach publicznych, 

dostcrpne na stronie intemetowej: dpb.europa.eu. W zwi~zku z powyzszym Prezes UODO wnioskuje 

o rozwa:lenie mozliwosci wprowadzenia innych narzcrdzi, mniej ingeruj~cych w prywatnosc niz 

nagrywanie obrazu i diwicrku, o kt6rym mowa w projektowanych przepisach. 

Prezes UODO pragnie zwr6cic uwagcr r6wniez na przepisy dotycz~ce przetwarzania szeregu 

danych osobowych farmaceut6w. Warto zastanowic sicr, czy niezbcrdne jest przetwarzanie numeru 

PESEL we wniosku lub innym dokumencie, w sytuacji gdy osob~, kt6rej dane b<(d~ przetwarzane 

bcrdzie farmaceuta posiadaj~cy numer prawa wykonywania zawodu, jednoznacznie okreslaj~cy 

konkretn~ osobcr, posiadaj~c~ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. R6wniez niezasadne wydaje 

sicr przetwarzanie miejsca urodzenia, w sytuacjijednoczesnego przetwarzania numeru PESEL. W tym 

kontekscie Prezes UODO zachcrca do okreslania niezbcrdnych zakres6w danych osobowych poprzez 

pryzmat cel6w w jakich maj~ bye one przetwarzane. 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Urzcrdu 
Ochrony Danych Osobowych 

Jan Nowak 

/-podpisano elektronicznie/ 

3 Art. 35 ust. I w zwil¢m z ust. I 0 og6lnego rozpo~enia o ochronie danych reguluje obowi;p:ek dokonania- przed rozpoczcrciem 
przetwarzania - oceny skutk6w planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Ocena skutk6w dla ochrony 
danych nie jest wymagana jei:eli operacja przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. llit. c) lub e) ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych. 
rna podstawcr prawn~t w prawie UE lub w prawie panstwa czlonkowskiego, kt6re reguluje danq operacjcr przetwarzania, oraz je:leli 
oceny skutk6w dla ochrony danych dokonano jui: w ramach oceny skutk6w regulacji w zwi;p:ku z przyjcrciem tej podstawy prawnej. 
Zgodnie z art. 35 ust. 7 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych, ocena skutk6w zawiera co najmniej: systematyczny opis 
planowanych operacji przetwarzania i cel6w przetwarzania; ocencr, czy operacje sq niezbcrdne oraz proporcjonalne w stosunku do 
cel6w; ocencr ryzyka naruszenia praw lub wolnosci podmiot6w danych; srodki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym 
zabezpieczenia oraz srodki i mechanizmy bezpieczenstwa, ktore majq zapewnic ochroncr danych osobowych i wykazac przestrzeganie 
ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych. 
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