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uprzejmie informuję, iż proponowana treść zapisu §7 ust. 2 projektu rozporządzenia Ministra Sportu 

i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne 

osiągnięcia sportowe dotycząca możliwości zawarcia w treści wniosku o przyznanie nagrody za wybitne 

osiągnięcia sportowe, z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wymaga następującego wyjaśnienia.

Organ przyznający nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe winien pozyskiwać informację 

o rachunku bankowym na etapie wypłaty świadczenia pieniężnego. Przyznanie określonej nagrody danej 

osobie jest bowiem uzależnione od decyzji ministra właściwego do spraw sportu i kultury fizycznej. W dacie 

składania wniosku rozstrzygnięcie to nie jest znane, co oznacza iż dane o numerze rachunku bankowego są 

zbędne z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Organ pozyskujący takie dane nie ma zatem podstawy 

do ich pozyskania, co jest niezgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych wyrażonymi w art. 26 

ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych -  to jest zasadą adekwatności i merytorycznej poprawności 

wyrażoną w pkt 3 powołanej jednostki redakcyjnej.

Niezależnie od powyższego organ do spraw ochrony danych osobowych wskazuje, iż przy 

pozostawieniu takiego zapisu wyjaśnienia będzie wymagała podstawa prawna przetwarzania przez ministra



właściwego do spraw kultury i sportu zarówno numerów kont bankowych osób, którym przyznano nagrody 

(a pozostawienie w aktach sprawy takich informacji po zakończeniu określonej procedury jest zbędne), 

jak również numerów kont bankowych osób, które zawarły taką informację we wniosku o przyznanie 

nagrody, choć nie została im ona przyznana.
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