Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
DP-WLII.0210.774.2016

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Szanowna Pani Sekretarz,
W nawiązaniu do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych,
który został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
w załączeniu przekazuję tabelę zawierającą uwagę do przedmiotowego dokumentu.

Z poważaniem,
z upoważnienia
Marek Zagórski
Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Nazwa projektu dokumentu:
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§ 3 ust. 1

§ 2 ust. 1

Treść uwagi

Propozycja zmian zapisu

Postać przekazywania danych to warunek
pozbawienia ich informacji identyfikujących.
Należy zaznaczyć, że jedną z zasad
przetwarzania
danych
jest
zasada
adekwatności, zgodnie z którą administrator
danych powinien przetwarzać dane tylko
takiego rodzaju i takiej treści, które są
niezbędne do realizacji celu przetwarzania
danych, a prowadzenie badań statystycznych i
naukowych jest w większości przypadków
możliwe
przy
wykorzystaniu
danych
zanonimizowanych. W świetle powyższego
wydaje się, że realizacja celu przetwarzania,
jakim jest prowadzenie badań naukowych i
statystycznych polegających co do zasady na
analizie wstępowania określonych zjawisk i
formułowania na tej podstawie wniosków
ogólnych nie wymaga ujawniania nazwiska i
innych danych umożliwiających identyfikację
osoby, której dane dotyczą.
W związku z powyższym proponuje się
uzupełnienie § 2 ust. 1 projektu
rozporządzenia o wymóg, zgodnie z którym
przekazywane do celów statystycznych i
naukowych dane powinny być pozbawione
informacji, które identyfikują osobę, której
dane dotyczą.
Nieprawidłowo użyto wyrażenia elektroniczny
nośnik danych. Prawidłowe
określenie
zdefiniowane w ustawie o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne to informatyczny nośnik danych.
Postać przekazywania danych o warunek
pozbawienia ich informacji identyfikujących.
Należy zaznaczyć, że jedną z zasad
przetwarzania
danych
jest
zasada
adekwatności, zgodnie z którą administrator
danych powinien przetwarzać dane tylko
takiego rodzaju i takiej treści, które są
niezbędne do realizacji celu przetwarzania
danych, a prowadzenie badań statystycznych i

Dane, po pozbawieniu ich informacji
identyfikujących osobę, przekazuje
się do celów statystycznych komórce
organizacyjnej
Ministerstwa
Sprawiedliwości, która wykonuje
zadania
z
zakresu
statystyki
publicznej związane z działalnością
Ministra
Sprawiedliwości
w
rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1068).
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Wyrażenie elektroniczny nośnik
danych należy zastąpić wyrażeniem
informatyczny nośnik danych.
Minister Sprawiedliwości przekazuje
dane do badań naukowych na
wniosek. Dane przekazywane do
badań naukowych pozbawione są
informacji identyfikujących osobę,
chyba że takie informacje są
niezbędne do realizacji celu
badania.

naukowych jest w większości przypadków
możliwe
przy
wykorzystaniu
danych
zanonimizowanych. W świetle powyższego
wydaje się, że realizacja celu przetwarzania,
jakim jest prowadzenie badań naukowych i
statystycznych polegających co do zasady na
analizie wstępowania określonych zjawisk i
formułowania na tej podstawie wniosków
ogólnych nie wymaga ujawniania nazwiska i
innych danych umożliwiających identyfikację
osoby, której dane dotyczą.
W związku z powyższym proponuje się
uzupełnienie § 3 ust. 1 projektu
rozporządzenia o wymóg, zgodnie z którym
przekazywane do celów naukowych dane
powinny być pozbawione informacji, które
identyfikują osobę, której dane dotyczą.
Ponadto proponuje się uzupełnić informacje
wymagane we wniosku o udostępnienie
danych do badań naukowych o dane
identyfikacyjne podmiotu występującego z
wnioskiem o dostęp do danych, a także o
konieczność
dodatkowego
uzasadnienia
przypadków, w których podmiot domaga się
udostępnienia danych identyfikujących osobę.
4.

MC

§ 3 ust. 2

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości nie
zawiera informacji o danych identyfikujących
podmiot występujący z wnioskiem o dane do
celów statystycznych i naukowych. Proponuje
się w stosowne uzupełnienie przepisu.

Po słowach „Wniosek o przekazanie
danych do badań naukowych
zawiera” dodaje się punkt:
Dane
identyfikujące
podmiot
występujący z wnioskiem o dane

5.

MC

§ 3 ust. 2
pkt 3

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości nie
zawiera informacji, że w przypadku żądania
informacji identyfikujących osobę koniecznym
jest uzasadnienie konieczności tego rodzaju
informacji dla celu prowadzonych badań
naukowych. Proponuje się w stosowne
uzupełnienie przepisu.

3) zakres żądanych danych wraz z
uzasadnieniem, a w przypadku
żądania informacji identyfikujących
osobę uzasadnienie konieczności
tego rodzaju informacji dla celu
prowadzonych badań naukowych

6.

MC

Lista
kontrolna
pkt 6 i 7

Nieprawidłowo wskazano numer pesel jako
daną referencyjną, którą udostępnia rejestr
przewidziany przedmiotowym projektem
rozporządzenia.

Propozycja prawidłowego wskazania
danych referencyjnych z systemu,
który jest przedmiotem regulacji a
nie jak błędnie wskazano numer
pesel.
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