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Pani
Dr. Edyta Bielak-Jomma 
Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 października 2017 r., znak: DOLiS-023- 

481/17/MP/78369/17, przy którym przekazano opinię o projekcie rozporządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu, dziękując za przedstawione uwagi przedstawiam poniższe 

stanowisko.

W związku z uwagą dotyczącą § 5 ust. 1 pkt 1 projektu rozporządzenia, w którym 

określono katalog otwarty danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie odznaki, 

uprzejmie informuję, że projekt został poprawiony (określono katalog zamknięty danych 

osobowych).

W odniesieniu natomiast do uwagi dotyczącej wymogu wskazywania we wniosku 

o przyznanie odznaki imion rodziców kandydata (§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. b projektu rozporządzenia) 

oraz daty i miejsca urodzenia kandydata (§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 9 ust. 2 pkt 2 projektu 

rozporządzenia) należy podkreślić, że ze względu na brak wskazywania we wniosku nr PESEL 

kandydata, istnieje potrzeba przyjęcia innych danych umożliwiających określenie jego 

tożsamości. Tak sformułowany katalog przetwarzanych danych jest w opinii Ministra 

adekwatny i ograniczony jedynie do zakresu danych niezbędnych do realizacji celów, 

dla których dane te są przetwarzane. Jednocześnie informuję, że w trwających obecnie 

uzgodnieniach międzyresortowych projektu ustawy -  Przepisy wprowadzające ustawę 

o ochronie danych osobowych Minister Sportu i Turystyki zgłosił propozycję przepisów 

zmieniających ustawę o sporcie, dla zapewnienia jej pełnej zgodności z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w  sprawie ochrony



osób fizycznych w związku z przemarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Z uwagi na termin wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (29 listopada br.)3 a co za tym idzie 

zmianę ustawowego upoważnienia do wydania projektowanego rozporządzenia oraz 

konieczność wydania w tym zakresie nowego rozporządzenia, uprzejmie proszę o przyjęcie 

powyższych wyjaśnień.
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