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Pan
Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Pełnomocnik Rządu
ds. Cyberbezpieczeństwa

Szanowny Panie Ministrze,
nawiązując do spotkania dotyczącego projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych,
z których udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach
zintegrowanej platformy analitycznej, które odbyło się w dniu 27 kwietnia
2022 roku, chciałbym przede wszystkim podziękować Panu Ministrowi
za zaproszenie na nie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje zapewnienia
Pana Ministra o planowanym podjęciu prac nad nowelizacją ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.). To ważny krok na drodze do zapewnienia zgodności
proponowanych zmian ze standardami konstytucyjnymi oraz unijnymi standardami
ochrony danych osobowych, o których mowa była w piśmie RPO z dnia 7 kwietnia
2022 roku skierowanym do Pana Ministra.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich podziela uwagi
dotyczące potrzeby ustawowego doregulowania zintegrowanej platformy analitycznej
wyrażone podczas spotkania przez ekspertów w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podniesione przez przedstawiciela RPO – Pana Mirosława
Wróblewskiego, dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i
Europejskiego w Biurze RPO. Przyjęcie odpowiednich rozwiązań ustawowych jest
bowiem niezbędne dla poszanowania i zagwarantowania przestrzegania praw i
wolności jednostek w toku działania platformy analitycznej.
Zwracam także uprzejmie szczególną uwagę na, podniesioną na spotkaniu,
potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu projektowanej regulacji na ochronę
danych. W ocenie Rzecznika sporządzenie takiej oceny winien stanowić pierwszy krok,
jeśli chodzi o dalsze prace nad przedmiotowym projektem. Rolą Rzecznika jest
kontrola proponowanych przez władzę wykonawczą propozycji legislacyjnych, wobec
czego uwagi i obawy Rzecznika będą aktualne do momentu udostępnienia do
zaopiniowania kolejnego projektu mającego na celu stworzenie podstaw prawnych dla
zintegrowanej platformy analitycznej oraz szerokich gwarancji ochrony praw osób,
których dane przetwarzane w tej platformie dotyczą.
Jednocześnie pragnę także zaznaczyć, iż zadeklarowana również przez Pana Ministra
potrzeba zapewnienia przejrzystości, zarówno dla prac związanych
z platformą, jak także dla sposobu jej działania wymaga umieszczenia na stronie
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny wszystkich
zgłoszonych do projektu uwag. Na dzień dzisiejszy znajdują się na niej jedynie uwagi
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pismo fundacji Panoptykon
postulujące między innymi umieszczenie uwag we wskazanym powyżej i
przeznaczonym do tego miejscu.
Raz jeszcze uprzejmie dziękuję za wyrażoną na spotkaniu chęć współpracy
z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich także w zakresie przyszłych projektów.
Z poważaniem,

Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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