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MINISTER CYFRYZACJI

Anna Streżyńska

BM-WOP.072.98.2017

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP 

Dot. przesłanej przy piśmie z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. DSP.INT.4810.406. 2017) interpelacji 
Posła na Sejm RP Pana Wojciecha Murdzka w sprawie unijnych przepisów o ochronie danych 
osobowych (interpelacja nr 13913)

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przedstawiam, zgodnie z właściwością Ministra Cyfryzacji, odpowiedzi na zadane 
przez Pana Posła pytania.

Ministerstwo Cyfryzacji jest jedynym resortem właściwym do zapewnienia skutecznego 
stosowania w polskiej przestrzeni prawnej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 – tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1.. Dział informatyzacja, za 
który odpowiada Minister Cyfryzacji2, obejmuje sprawy kształtowania polityki państwa w 
zakresie ochrony danych osobowych - w związku z powyższym MC podejmuje działania 
zmierzające do wdrożenia w/w rozporządzenia. Dotyczy to również przyjęcia przepisów 
krajowych określających zakres odpowiedzialności z tytułu działań przestępczych, których 
skutkiem jest naruszenie zasad ochrony danych osobowych. 

Penalizacja naruszenia zasad ochrony danych osobowych w całości objęta została swobodą 
regulacyjną Państw Członkowskich. Do projektu przygotowywanej w Ministerstwie Cyfryzacji 
nowej ustawy wprowadzone zostały więc przepisy regulujące zasady odpowiedzialności 
karnej – mają one zwiększyć możliwość egzekwowania ochrony danych osobowych. Celem 
MC było jednak ograniczenie przepisów karnych do niezbędnego z punktu widzenia systemu 
ochrony danych osobowych minimum. Przyjęto w związku z tym, że: 

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. 12a pkt 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2017 r. poz. 888, z 
późn. zm.)
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 podstawowymi „sankcjami” za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 
są nakładane na administratora lub podmiot przetwarzający obowiązki wynikające z 
prawa administracyjnego oraz administracyjne kary pieniężne; 

 dla zapewnienia skuteczności systemu ochrony danych osobowych przewidziano 
również sankcję karną za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (regulacja taka obowiązuje 
również na gruncie obowiązującej Ustawy). Orzekanie w tych sprawach następowało 
będzie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a 
przewidzianą sankcją jest kara grzywny; 

 w projekcie nowej ustawy penalizowane jest ponadto przetwarzanie pewnych 
szczególnych kategorii danych dotyczących np. zdrowia czy seksualności bez 
odpowiedniej podstawy prawnej (a więc także nieuprawnione przetwarzanie w 
Internecie) - uznano, że tego typu działanie powinno być zagrożone karą grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Orzekanie w tych 
sprawach będzie odbywało się w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

    Z wyrazami szacunku, 
         Anna Streżyńska
        Minister Cyfryzacji  
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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