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w odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2018 r. (znak: DP-WPL.0201.1.2018.KKJ.2) 

uprzejmie informuję, iż do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych -  z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) -zgłasza 

następującą uwagę.

Wątpliwość Generalnego Inspektora budzą zapisy § 7 ust. 1 pkt 6, pkt 12 oraz ust. 2 pkt 

5 zawierające sformułowanie „inne informacje” oraz „inne dokumenty”.

W ocenie organu do spraw ochrony danych osobowych, o ile maiłoby na podstawie tych 

przepisów dochodzić do przetwarzania danych osobowych to jasno powinno to wynikać 

z przepisów prawa, w szczególności wskazany powinien być zakres danych osobowych, czy 

dokumentów zawierających dane osobowe. Uznać zatem należy, że kwestia ta wymaga

rozważenia i wyjaśnienia przez Projektodawcę, który powinien wziąć pod uwagę okoliczność, 

że wdrażane rozwiązania muszą być zgodne z zasadami ochrony danych osobowych ujętymi 

^w-ustaw~ie- o.,ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
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osobowych1. Rozporządzenie ogólne będzie obowiązywać bezpośrednio 

w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r., a obowiązująca obecnie ustawa 

o ochronie danych osobowych przestanie obowiązywać w dzisiejszym kształcie. Nie może 

bowiem dochodzić do pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych wbrew 

obowiązującym przepisom prawa, w tym zasadom: legalizmu, adekwatności i celowości (art. 

26 ust. 1 pkt 1-3 ustawy), minimalizacji danych (art. 5 RODO), czy zasady wyłączności ustawy 

oraz precyzyjności aktu normatywnego, jego komunikatywności dla adresatów oraz 

adekwatności brzmienia przepisów do zamiaru prawodawcy, tym bardziej gdy przepisy mają 

ograniczać prawo autonomii informacyjnej jednostek (art. 51 w związku z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP).

Ponadto uprzejmie informuję, że zaopiniowanie projektu w terminie wyznaczonym 

przez Projektodawcę, tj. do dnia 2 lutego 2018 r. nie było możliwe, gdyż projekt wpłynął do 

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dnia 6 lutego br.
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 1; dalej zwane: RODO.
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