
 

 

 
 
 

Warszawa, dn. 7 czerwca 2017 r.  
 
Szanowna Pani  
 
Anna Streżyńska 
Minister Cyfryzacji  
 
 
 
Szanowna Pani Minister,  
 
 
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na spotkanie poświęcone krajowej reformie ochrony danych 
osobowych, które odbyło się w dniu 29 kwietnia br. 
 
W związku z postulatem przedstawionym na spotkaniu, by wszelkie uwagi składać na piśmie 
chciałabym powrócić do kwestii sprawowania nadzoru zewnętrznego nad przetwarzaniem danych 
osobowych przez szeroko rozumiane organy ścigania, służby i wymiar sprawiedliwości. 
 
Zgodnie z art. 41 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (tzw. 
dyrektywy policyjnej), „państwa członkowskie mogą zapewnić, by organem nadzorczym, o którym 
mowa w niniejszej dyrektywie i na którym spoczywa obowiązek realizacji zadań organu nadzorczego 
mającego powstać na mocy ust. 1, mógł zostać organ nadzorczy ustanowiony na mocy rozporządzenia 
(UE) 2016/679". 
 
Oznacza to, że wbrew jednemu ze stanowisk przedstawionych na spotkaniu, tzw. dyrektywa policyjna 
nie wyłącza powierzenia nadzoru zewnętrznego nad w/w organami przyszłemu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Do rozważenia natomiast pozostaje, czy specyfika przetwarzania danych 
przez organy wskazane w Dyrektywie1, nie wspominając o zasadzie racjonalnego gospodarowania 
środkami publicznymi, faktycznie wymaga utworzenia aż dwóch kolejnych, odrębnych urzędów (jak 
wyjaśniono w czasie spotkania) do nadzoru przetwarzana danych przez Policję i przez wymiar 
sprawiedliwości.  
 
Do właściwości każdego z tych organów należałoby monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
implementujących Dyrektywę, rozpatrywanie skarg, prowadzenie postępowań i informowanie o ich 
przebiegu i wynikach. Co szczególnie istotne z punktu ochrony osób uczestniczących w szeroko 
rozumianych postępowaniach karnych, przyszłe urzędy sprawowałby funkcje przewidziane w art. 17 
Dyrektywy tj. realizowanie praw podmiotowych poszczególnych osób za pośrednictwem organu 
nadzorczego, w przypadkach kiedy państwo zdecyduje się wprowadzić regulacje pozwalające opóźnić, 
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ograniczyć bądź wręcz pominąć prawa i obowiązki informacyjne czy prawa dostępu. Biorąc pod uwagę 
jak szeroko zostały w Dyrektywie określone cele, dla których państwo może przyjąć takie ograniczające 
czy włączające regulacje (m.in. uniemożliwianie prowadzenia postępowań, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych, ochrona bezpieczeństwa publicznego i narodowego, ochrona praw i wolności 
innych osób), nawet przy wprowadzeniu normy gwarancyjnej w postaci wymogu niezbędności i 
proporcjonalności w społeczeństwie demokratycznym oraz należytego uwzględnienia praw 
podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej, istnieje realna obawa nadmiernego 
ograniczania praw osób fizycznych przy jednoczesnym uniemożliwieniu jej bezpośredniego 
dochodzenia tych praw. Stąd, jedynie całkowicie niezależny i w żaden sposób nie powiązany z 
organami ścigania czy służbami organ nadzorczy będzie mógł w takich przypadkach realizować prawo 
podmiotowe do ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie zadania kontrolne. Zakres takiej 
kontroli powinien być jak najszerszy, by nie dopuszczać do dalszego ograniczania praw już 
pomniejszonych w wyniku ewentualnego wprowadzenia w/w regulacji. 
 
Zwracamy uwagę, że szczególnie w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy 
ścigania i szerzej wymiar sprawiedliwości, ich ochrona jest kluczowa dla pokrzywdzonych, świadków i 
podejrzanych. Dane osobowe każdej z tych osób powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, 
rzetelnie i tylko w konkretnym celu, a ich przetwarzanie musi być zgodne z zasadami konieczności, 
proporcjonalności i legalności oraz musi zapewniać odpowiednie gwarancje jednostkom.  
 
Amnesty International zdecydowanie popiera takie rozwiązanie, które w najwyższym stopniu 
zagwarantuje niezależność i bezstronność organu nadzorczego, i w pełni odzwierciedli gwarancje 
niezależności zawarte w art. 42 Dyrektywy. 
Zgodnie z nim państwo ma obowiązek zapewnienia m.in., by członek lub członkowie organów 
nadzorczych podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień pozostawali wolni 
od bezpośrednich i pośrednich wpływów zewnętrznych, nie zwracali się do nikogo o instrukcje ani ich 
od nikogo nie przyjmowali. Każdy organ nadzorczy ma dysponować odrębnym budżetem rocznym, 
zasobami kadrowymi, technicznymi i finansowymi, pomieszczeniami i infrastrukturą niezbędną do 
skutecznego wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień. Przyszłe regulacje w tym 
zakresie powinny również wyposażyć organ nadzorczy w skuteczne uprawnienia w zakresie 
prowadzonych postępowań, co oznacza co najmniej prawo dostępu i wglądu do przetwarzanych 
danych, i w skuteczne środki zaradcze, co oznacza wiążące dla podmiotu przetwarzającego dane i 
niezwłocznie wykonalne decyzje organu nadzorczego. W ostatnim aspekcie nasze zaniepokojenie budzi 
przewidziane w art. 28 § 2 projektu nowej ustawy wyłączenie dotyczące konieczności usunięcia, w 
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, danych osobowych 
zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zarówno we wprowadzeniu do projektu, jak 
i podczas spotkania, nie podano uzasadnienia takiego wyłączenia. 
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie, który z możliwych modeli zagwarantuje 
najdalej idącą niezależność organu nadzorczego powołanego na podstawie Dyrektywy. 
 
 
 
 
Z poważaniem,  
 

 
Draginja Nadaždin 



Dyrektorka Amnesty International Polska 

 


