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w nawiw...aniu dd przekazania pod obrady Komisji Nadzwyczajnej do ~-praw energetyki i surowców 

energetycznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 3590), zwanego dalej "projektem" uprzejmie infonnuję, iż 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych- z punktu widzenia pT7..episów ustawy z dnia 29 

sie!pnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t~j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, zwana dalej ustawą) 

-zgłasza następujące uwagi. 

Na wstępie należy 7.-auważyć, :2:c Generalny Inspektor 1;0stał włączony w prace nad 

projektem rządowym dopiero na etapic komisji prawniczej organizowanej praz Rządowe Centrum 

Legislacji. Projekt nie został przedstawiony do zaopiniowania w normalnym toku czynności prze~ 

Ministra Gotpodarki. Z uwagi na to część uwag organu ds. ochrony danych osobowych nic została 

wzięta pod uwagę. 

Generalny Inspektor w pismach kierowanych do Ministra Gospodarki w dniu 17 kwietnia i 

14 maja postulował pótl"'.ł:ebę zdefiniowania wart. 23n ust. 4 projektu okresu, w którym infonnacje 

o zastosowanych środkach lub sankcjach administracyjnych bQdą zamieszczone na stronie 

internetowej Prezesa URE. Byłoby to zgodne z zasadą ograniczcnią czasowego wynikającą z art. 

26 ust. l pkt 4 ustawy o ochronic danych osobowych. Zgodnie z tą zasadą administrator ma 

obowiązek przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
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Już w toku pracy komisji organ ds. ochrony danych osobowych przychylał się do 

przedstawianej przez uczestników propozycji, by okres ten wynosił do l roku. W omawianym 

przypadku jest to czas odpowjedni do osiągnięcia założonego celu. Przedstawiciele Prezesa URE, 

który będzie odpowiadał za publikację infonnacji o sankcjach, nic byli temu przeciwni. 

W związku z powyższym Generalny Inspektor postuluje wprowadzenie takiej regulacj~ 

dzięki czemu projekt będzie odpowiadał wymogom ochrony danych osobowych. 
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