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Szanowny Panie Rzeczniku,

w związku z korespondencją Pana Rzecznika z dnia 15 kwietnia 2020 r. (znak: 

VII.501.75.2020.KŁ), dotyczącą problematyki korzystania z aplikacji wspierających walkę 

i zapobieganie COVID-19, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawia swoje 

stanowisko w sprawie.

Na wstępie należy Panu Rzecznikowi zwrócić uwagę, że oczywistym jest iż działania 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skoncentrowane są na stałym monitoringu 

wprowadzanych rozwiązań w zakresie tworzenia i wykorzystania aplikacji wspierających walkę 

z pandemią COVID-19. Działania organu nadzorczego polegają nie tylko na prowadzeniu 

konsultacji z Ministrem Cyfryzacji w sprawie wskazanych aplikacji, ale także na udziale 

w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), gdzie przedstawiciele Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych uczestniczą w wypracowaniu rozwiązań zapewniających w okresie 

zwalczania pandemii właściwy stopień ochrony prywatności i zgodności z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 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 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1))., dalej: 

RODO. Informacje na ten temat są systematycznie publikowane na stronach internetowych 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na której Pan Rzecznik może się z nimi zapoznać.  

W ramach swoich kompetencji wynikających z art. 57 ust 1. lit. c RODO organ nadzorczy 

w czasie pandemii COVID-19 udziela także odpowiedzi na liczne pytania, zarówno podmiotów 

publicznych, jak i osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych w czasie 

pandemii COVID-19. Dostrzeżone i rozstrzygnięte problemy prawne również przedstawiane są na 

stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych z rekomendacjami organu nadzorczego.  

Organ nadzorczy doradza też w okresie pandemii COVID-19 rządowi, Sejmowi 

i Senatowi, opiniując projekty aktów prawnych mających na celu walkę i zapobieganie COVID-

19 w zakresie rozwiązań  dotyczących ochrony danych osobowych.   

Niezrozumiałe i niestosowne są więc uwagi wyrażone w piśmie Pana Rzecznika 

wzywające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do badania nowych rozwiązań 

i zabierania głosu w debacie publicznej gdy takie działania są stale podejmowane przez 

organ nadzorczy. 

Uważna lektura informacji opublikowanych na stronie Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych może być pomocna w poszerzeniu wiedzy Pana Rzecznika o funkcjonujących 

i tworzonych rozwiązaniach dotyczących przetwarzania danych osobowych w czasie pandemii 

COVID-19 a także o działaniach organu nadzorczego prowadzonych w tym zakresie. 

       

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jan Nowak

                                           / - podpisano elektronicznie/

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
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