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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2022 r. (znak: VII.501.18.2022.KZ), dotyczące oceny 

zgodności z prawem ochrony danych osobowych sposobu działania aplikacji e-TOLL PL, uprzejmie 

dziękuję za zasygnalizowanie opisanego w nim problemu. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/6791 (dalej: rozporządzenie 2016/679) oraz art. 

57 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych2 Prezes Urzędu monitoruje 

i egzekwuje stosowanie przepisów rozporządzenia 2016/679. W tym kontekście uprzejmie informuję, 

że stosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 

często głęboko ingerujących w prywatność osób, których dane dotyczą, jest od dawna przedmiotem 

zainteresowania organu nadzorczego. Procesowi budowania i wdrażania określonych aplikacji, m.in. 

w związku z realizacją określonych zadań publicznych, organ nadzorczy przygląda się zarówno 

w toku analizy projektów aktów prawa wprowadzających określone rozwiązania dedykowane 

przetwarzaniu danych osobowych (w szczególności danych geolokalizacyjnych, danych 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze 
zm.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781.



2

biometrycznych i in.)3,  jak i realizując inne obowiązki, np. w ramach przeprowadzania kontroli. 

Z tych względów także sprawa dotycząca aplikacji mobilnej e-TOLL PL stała się przedmiotem 

planowanych czynności kontrolnych. 

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych

Jan Nowak

/- dokument w postaci elektronicznej podpisany 

      kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

3 Zob. w szczególności stanowisko legislacyjne Prezesa UODO z dnia 17 listopada 2020 r. (sygnatura sprawy: 
DOL.401.554.2020.WL.PM) skierowane do Ministerstwa Finansów oraz stanowisko legislacyjne Prezesa UODO z dnia 
23 lipca 2021 r. (sygnatura sprawy: DOL.401.346.2021.WL.AG) skierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Pierwsze 
ze wskazanych wyżej stanowisk stanowiło opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 
Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD145), zaś drugie z przywołanych wyżej stanowisk 
zawierało opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
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