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u~j fcnAMi,i
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2017 r. -  znak: DP-WPL.0201.27.2017.6, UNP: 

2017-83935 -  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uprzejmie informuje, że do 

projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz 

nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, zwanego dalej projektem 

rozporządzenia [wydawanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600)] -  z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej u.o.d.o. -  zgłasza 

następujące uwagi.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę na pozostawienie przez 

Projektodawcę w § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia katalogu otwartego danych osobowych, które 

będą przetwarzane we wniosku o przyznanie odznaki poprzez sformułowanie wstępu do wyliczenia 

w następujący sposób: „dane osobowe kandydata, w tym:”. Zatem, aby przetwarzanie danych 

osobowych było zgodne z zasadą adekwatności wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o. GIODO 

sugeruje aby utworzyć katalog zamknięty przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie również z
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zasadą minimalizacji danych zawartą w art. 5 ust. 1 lit. c RODO1 projektodawca powinien ustanowić 

zamknięty katalog przetwarzanych danych, adekwatny i ograniczony jedynie do zakresu danych 

niezbędnych do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane. Jednocześnie, zdaniem organu 

ds. ochrony danych osobowych, pozyskiwanie danych o imionach rodziców danej osoby (§ 5 ust. 1 

pkt 1 lit. b projektu rozporządzenia) oraz dacie i miejscu jej urodzenia (§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 9 ust. 

2 pkt 2 projektu rozporządzenia) jest nadmiarowe, a pozostałe dane, które będą wymagane do 

zawarcia w przedmiotowych wnioskach, będą wystarczające do identyfikacji kandydata do odznaki 

lub wyróżnienia.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektyw}' 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 4.5.2016 r.), które będzie miało zastosowanie w polskim porządku 
prawnym od 25 maja 2018 r.
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