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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

BM-WOP.072.100.2017

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP 

Dot. pisma z dnia 19 lipca 2017 r. Posłów na Sejm RP Panów Pawła Kobylińskiego i Pawła 
Pudłowskiego w sprawie wpływu aplikacji mobilnych na naszą prywatność (interpelacja nr 
14182)

Szanowny Panie Marszałku,

kontrolowanie jakości i sposobów pobierania aplikacji mobilnych przez obywateli nie leży w 
bezpośredniej kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji. Wskazane przez Panów Posłów 
zagadnienie dotyczy natomiast jednej z bardzo wielu różnych form przetwarzania danych 
osobowych. Nie można jednak wskazać, że przetwarzanie danych z wykorzystaniem aplikacji 
mobilnych pociąga za sobą ryzyko większe niż ich przetwarzanie w innym środowisku, 
choćby w związku z funkcjonowaniem sklepów internetowych.

Zagadnienia te związane są z trwającymi w Ministerstwie Cyfryzacji pracami nad wdrożeniem 
do polskiego porządku prawnego tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1. W 
związku z powyższym MC planuje  przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na 
rzecz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Przedsięwzięcie będzie miało na celu 
podniesienie poziomu świadomości obywateli na zagrożenia płynące z udostępniania swoich 
danych osobowych w sieci. Ministerstwo nie planuje jednak  prowadzenia kampanii 
społecznych dedykowanych wyłącznie aplikacjom mobilnym, przede wszystkim dlatego, że 
nie ma możliwości stworzenia jednego, zamkniętego katalogu ich zabezpieczeń. Nowe unijne 
przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek każdorazowej oceny ryzyka 
związanego z przetwarzaniem danych osobowych i dopiero taka ocena stanowi podstawę 
wyboru odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych2. 

Mając jednak na uwadze znaczenie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych 
Ministerstwo Cyfryzacji czynnie uczestniczy w debacie publicznej poświęconej unijnej 
reformie ochrony danych oraz potrzebie stałego zwiększania świadomości standardów 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej zwanym rozporządzeniem 2016/679)
2 art. 32 w/w rozporządzenia 
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ochrony danych, wskazując na konieczność każdorazowej oceny środków zabezpieczających 
dane osobowe. 

         Z wyrazami szacunku, 
         wz. Krzysztof Szubert
              Sekretarz Stanu  
     /podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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