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W odpowiebi na pismo z dnia 16 lutego 2016 r. (GMS-WP-173-38/16) przy którym 

przekazano rządowy projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk 

sejmowy nr 248), mając na względzie przepisy ustawy z dnia 29 siezpnia 1997 r. o ochro11ie 

danych osobowych (D~. U. z 2015 r., poz. 2135, z pó:l.n. 7.rn.) uprzejmie informuję, iż Generalny 

Inspektor Ocłtrony Danych Osobowych wskazuje na koniecmość zmiany treści art. 36 ust. 2 pkt l 

projektowanej ustawy poprzez enumeratywne wymienienie danych osobowych osoby 

przeprowadzającej kontrolę zawartych w upoważnieniu do przeprowadzenia czyimości 

kontrolnych. Dotychczasowe brzmienie wskazanej jednostki redakcY.inej stanowi, iż czynności 

kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez właściwego ministra, 

które zawiera oznaczenie osoby dokonującej kontroli. Wskazać należy, iż zgodnie z zasadami 

przetwru:zania danych osobowych wyrażonymi w art. 26 ust. l ustawy o ochronie danych 

osobowych, to jest zasadą legalizmu (pkt 1), celowości (pkt 2) oraz merytorycznej poprawności 

i adekwatności (pkt 3), przepisy normujące katalog przetwarzanych danych osobowych winny 

w ~'J>OSób jednoznaczny określać jakie dane osobowe są przetwarzane na daną okoliczność. 
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W związku z powy2szym treść art. 36 ust. 2 pkt l opiniowanego projektu ustawy wirnut być 

uzupełniona o rodzaje danych, których przetwarzanie projektodawca uważa za celowe i niezbędne. 

W ocenie Generalnego Iuspek'iora Ochrony Danych Osobowych za wystarczające dane 

jednoznacznie identyfikujące osobę fizycntą wykonującą czynności kontrolne należy uznać itnię 

i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli. 

t 
~. aou~~ 

Generalny l ktorOchrony Danyeh Osobowych 
1. vp. Z • ca Oeneralneso Juspcktora 



11 Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-64/16 

Sz.a"~") fb".,/e /("·",·sl-cZR, 

Pan 

Piotr Wiesiołek 
Pierwszy Zastępca Prezesa 

Warszawa, 0-l marca 2016 r. 

'"'o'"',~"'""'"'l"(':;;; .... nMJ\idM erea 
L. 03. . ''" ......................... ; ................. ·zp·l 

S>! V::l3ZS 1VI8\f.l.38>!3S 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 lutego 2016 r. (znak: GM5-WP-173-38/16) 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

uprzejmie informuję, że Narodowy Bank Polski nie zgłasza uwag do powyższego 

dokumentu. 
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