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Minister 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

BMP-0790-1-9/2017/PS Warszawa , dnia czerwca 2017 roku 

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OSYWATELSKICH 

WPŁ. 2017 -07- 0 h 

O 

Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelsk ich 

w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 26 maja 2017 roku 

(sygn. VII.501.315.2014.AG) dotyczącego postępów w pracach nad implementacjg dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680, zwanej dalej „dyrektywą policyjną", należy wskazać, że zgodnie 

z informacją przedstawioną podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii Sejmu RP w dniu 20 kwietnia 2017 roku, ze względu na wagę sprawy, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przeprowadziło robocze konsultacje wstępnych propozycji 

rozwiązań zaproponowanych przez Komendę Główną Policji (KGP) związanych z uregulowaniem zasad 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez organy ścigania 

do celów zapobiegania przestępczości. 

Jednakże z uwagi na: 

- konieczność przyjęcia spójnego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym gwarantującego 

sprawne współdziałanie uzupełniających się elementów ochrony danych osobowych, wynikających 

z unijnych przepisów - tzw. dyrektywy policyjnej oraz rozporządzenia 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) przy równoczesnym wzięciu pod uwagę wielości 

podmiotów publicznych (w tym służb) i prywatnych, objętych przepisami; 

- konieczność zapewnienia właściwych warunków wyznaczania i działania organu nadzorczego, 

określonych w rozdziale VI Sekcji I oraz Sekcji II dyrektywy policyjnej; 

- potencjalne koszty wdrożenia dyrektywy policyjnej, zarówno te finansowe, jak i organizacyjne, 

a także wymagane zmiany w przepisach krajowych przy jednoczesnej pilności i randze sprawy; 

- zgłoszone podczas ww. konsultacji roboczych wątpliwości i uwagi do propozycji przekazanych 

przez KGP, 
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MSWiA podjęło bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji celem wypracowania spójnych 

rozwiązań organizacyjno-prawnycłi, l<tóre zapewniłyby implementację dwóchi unijnychi mecłianizmów 

ocłirony danycłi osobowych). 

Stosowne rozwiązania prawne zostaną wypracowane w terminacłi dostosowanychi do przepisów 

Unii Europejskiej w omawianym zakresie. 

" / • 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 601 39 88 

2/2 



'0^ 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
02-591 W»r«>»a. ul. Stefana Batorego 5 

nSMiP 

flflC512395 

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 

WPŁ. 20)7 -07- 0 'I 

2AŁ 

RZECZNIK PRPM OBYMflTELSKICH 
fiL. SOLIDRRNOŚCI 77 
00-090 UPRSZPMP 


