
Projekt z dnia 12 września 2017 r.

U S T A W A

z dnia …………………. 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Rozdział 1

Przepis ogólny

Art. 1. Ustawa z dnia …….. o ochronie danych osobowych (Dz. U. …….) wchodzi w 

życie z dniem 25 maja 2018 r.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”;

2) w art. 36 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w § 1 nie stosuje 

się art. 12-22 i art. 34 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) po art. 49a dodaje się art. 49b w 

brzmieniu:

„Art. 49b.1. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 49 i 49a, 

przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, 14, 17 - 22 oraz art. 34 rozporządzenia 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 
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679”, nie stosuje się.

2. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w art. 4.

3. Przepisu art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie 

stosuje się, o ile przepisy szczegółowe przewidują odrębny tryb sprostowania.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 2) w art. 50a 

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa art. 50a ust. 1 przepisów 

art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, art. 14, art. 17-22 oraz art. 34 rozporządzenia 20 16/679 nie 

stosuje się.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 

2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 221 otrzymuje brzmienie:

„Art. 221 § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania 

danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) adres do korespondencji;

4) adres poczty elektronicznej albo numer telefonu;

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda od pracownika podania danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych 

członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
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względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy.

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 

oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca żąda udokumentowania danych 

osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2, jeżeli uzna za konieczne ich potwierdzenie.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 - 3, jest możliwe tylko 

w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku pracy.

§. 5. Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych na podstawie § 1 pkt 3 i 4 po 

nawiązaniu stosunku pracy jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik wyrazi na to 

zgodę, o której mowa w art. 222 § 1.”

2) po art. 221 dodaje się art. 222 - 224 w brzmieniu:

„Art. 222 § 1. Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż 

wymienione w art. 221 § 1 i 2 jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczą one stosunku 

pracy i osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub pracownik wyrazi na to zgodę w 

oświadczeniu złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 2. Przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych obejmuje tylko dane 

osobowe pracownika, jeśli dotyczą one stosunku pracy i pracownik wyrazi na to zgodę w 

oświadczeniu złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 3. Brak zgody, o której mowa w § 1 i 2, nie może być podstawą niekorzystnego 

traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może 

powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może 

stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy 

lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

§ 4. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1 i 2, dotyczy danych osobowych 

udostępnianych na wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych 

pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmujących dane:

1) o nałogach;

2) o stanie zdrowia;

3) o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej

− nie jest możliwe nawet za zgodą, o której mowa w § 1.
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§ 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób gromadzenia danych biometrycznych, uwzględniając zapewnienie ochrony 

przetwarzanych danych biometrycznych odpowiedniej do zagrożeń.

Art. 223§ 1 Pracodawca żąda podania danych osobowych:

1) innych niż określone w art. 221 § 1 i 2,

2) wskazanych w art. 222 § 2 i 5

− jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów lub gdy jest to niezbędne 

do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1, jest możliwe tylko w 

zakresie niezbędnym do realizacji tego obowiązku.

Art. 224.§ 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę, pracodawca podejmuje decyzję o wprowadzeniu szczególnego nadzoru nad 

miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), jeżeli uzna to za koniczne. Monitoring 

nie może stanowić środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, które nie są przeznaczone do 

wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub 

palarni.

§ 3. Dane osobowe uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu pracodawca 

przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 

niezbędny dla realizacji tych celów.

§ 4. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób 

przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. 

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy informuje go o stosowaniu 

monitoringu.”;

3) w art. 229:

a) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 

dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 

posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i 

pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym 
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na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”,

b) po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu:

„§ 13. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, 

aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy 

na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego 

orzeczenia.”,

c) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań 

lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na 

podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 4a.”,

d) po § 7 dodaje się § 71 w brzmieniu:

„§ 71. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o 

którym mowa w § 13, nie odpowiadają warunkom występującym na danym 

stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie 

oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 616 i 2138) w art. 4 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 

1b, 1ba, 1bb oraz 1c przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, art. 14, art. 17-22 oraz art. 34 

rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 38) po art. 4 proponujemy dodanie art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Podmiot uprawniony do nadania odznaki honorowej na podstawie 

rozporządzenia wydanego na podstawie  art. 4 ust. 1, 2 lub ust. 4 albo uprawniony do 

nadania odznaki honorowej przez organ jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z 

art. 4 ust. 3, albo uprawniony przez naczelne organy organizacji spółdzielczych lub 

organizacji społecznych, zgodnie z art. 4 ust. 5, w celu nadania odznaki honorowej oraz 

ewidencjonowania osób wyróżnionych odznaką, przetwarza dane osobowe osób 

przedstawionych do odznaki oraz osób, którym odznaka honorowa została nadana.”.
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Art. 8. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189) po art. 91d dodaje się art. 91e w brzmieniu:

„Art. 91e. 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, art. 9g, art. 9h, art. 77 

oraz art. 78, w stosunku do uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli oraz innych 

pracowników szkół artystycznych lub placówek prowadzonych lub nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub odpowiednio 

specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), przetwarza w szczególności 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, w tym wysokość 

wynagrodzenia;

6) numer NIP lub numer PESEL, w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13 

i art. 14 oraz art. 17-19 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane 
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te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, 

art. 9g, art. 9h, art. 77 oraz art. 78.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w zakresie obowiązku wykazywania 

przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

7. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2-5, na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie 

internetowej. 

8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, dyrektor szkoły artystycznej lub placówki 

prowadzonej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego te dane osobowe 

na zlecenie innego podmiotu.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) po dziale I dodaje się dział I a w brzmieniu:

„DZIAŁ Ia

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 16a. 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie 

ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) w ramach kontroli uchwał organów adwokatury oraz organów izb 

adwokackich,
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c) podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych 

nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach adwokatów,

d) na potrzeby wykonywania zadań związanych z działalnością zespołu do 

przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na 

aplikantów adwokackich i radcowskich oraz zespołu do przygotowania zadań 

na egzamin adwokacki, a także komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji 

adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych II 

stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości;

2) Naczelna Rada Adwokacka – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 

toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich:

a) postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie skarg i wniosków oraz 

innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty 

prawne organów samorządu adwokackiego postępowań dotyczących 

adwokatów, aplikantów adwokackich lub osób ubiegających się o wpis na listę 

adwokatów lub listę aplikantów adwokackich, a także osób przystępujących do 

egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy,

c) postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich;

3) okręgowe rady adwokackie – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie 

skarg i wniosków oraz innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na 

podstawie ustawy akty prawne organów samorządu adwokackiego postępowań 

dotyczących adwokatów, aplikantów adwokackich lub osób ubiegających się o 

wpis na listę adwokatów lub listę aplikantów adwokackich, a także osób 

przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu 

adwokackiego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych 

w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy;

4) komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze 

Sprawiedliwości, komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości 

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania o 
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dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu 

adwokackiego oraz w toku postępowania odwoławczego od wyników tych 

egzaminów;

5) adwokaci – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach 

wykonywania zawodu.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów

art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje 

się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.

4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy szczególne 

przewidują odrębny tryb sprostowania.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 16b. W przypadku danych osobowych, które adwokat lub podmiot 

przetwarzający otrzymali lub pozyskali w wyniku lub w ramach działania objętego 

obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przepisów art. 58 ust. 1 lit. e i f  

rozporządzenia 2016/679  nie stosuje się.

Art. 16c. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 16a 

ust. 1, ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy 

odrębne dotyczące terminów.”.
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Art. 10. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 

1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) po rozdziale 1 dodaje się Rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 5a. 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie 

ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) w ramach kontroli uchwał organów samorządu radców prawnych,

c) podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych 

nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych,

d) na potrzeby wykonywania zadań związanych z działalnością zespołu do 

przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na  

aplikantów adwokackich i radcowskich oraz zespołu do przygotowania zadań 

na egzamin radcowski, a także komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji 

radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości, komisji egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia egzaminu radcowskiego i komisji egzaminacyjnych II stopnia 

przy Ministrze Sprawiedliwości;

2) Krajowa Rada Radców Prawnych – w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych:

a) postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie skarg i wniosków oraz 

innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty 

prawne organów samorządu radców prawnych postępowań dotyczących 

radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających się o wpis 

na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także osób 

przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu 

radcowskiego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy,

c) postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów 

radcowskich;
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3) rady okręgowych izb radców prawnych – w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie 

skarg i wniosków oraz innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na 

podstawie ustawy akty prawne organów samorządu radcowskiego postępowań 

dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających 

się o wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także 

osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i 

egzaminu radcowskiego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych 

w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy;

4) komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze 

Sprawiedliwości, komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu 

radcowskiego i komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości – 

w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania o 

dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu 

radcowskiego oraz w toku postępowania odwoławczego od wyników tych 

egzaminów;

5) radcowie prawni – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach 

wykonywania zawodu.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów 

art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679” - nie stosuje 

się.

3.Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.

4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, - o ile przepisy 

szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.
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5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 5b. W przypadku danych osobowych, które radca prawny lub podmiot 

przetwarzający otrzymali lub pozyskali w wyniku lub w ramach działania objętego 

obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej , przepisów art. 58 ust. 1 lit. e i f 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie stosuje się.

Art. 5c. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 5a ust. 

1, ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy 

odrębne dotyczące terminów.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wpis dotyczący osoby fizycznej uprawnionej według treści prawa lub roszczenia 

bądź osoby fizycznej, której roszczenie zostało zabezpieczone przez wpis ostrzeżenia, 

obejmuje jej imię/imiona i nazwisko/nazwiska, numer PESEL, chyba że odrębne przepisy 

nie przewidują nadawania tego numeru, oraz imię ojca i imię matki.”;

2) w art. 682 po ust. 5 dodaje się ust. 51 w brzmieniu:

„51. W przypadku gdy administratorem hipoteki jest osoba fizyczna w księdze 

wieczystej wpisuje się jej imię/imiona i nazwisko/nazwiska, numer PESEL, chyba że 

odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru, oraz imię ojca i imię matki.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 2074 i 2261) w art. 1 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21:

a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonywanie i koordynowanie zadań w dziedzinie informatyzacji, 

telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją podległych mu 

archiwów państwowych, w szczególności w zakresie:

a) zakupu, projektowania, budowy, wdrażania, utrzymania, serwisu, 

rozwoju, integracji i eksploatacji systemów informatycznych i 
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teleinformatycznych wyposażonych w środki zabezpieczające dane 

osobowe przetwarzane w tych systemach, w tym udostępniania tych 

systemów archiwom państwowym oraz realizacji dostaw i robót 

budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań,

b) wymiany danych pomiędzy systemami, o których mowa w lit. a;”,

b) w ust. 1a wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 4-6, 9 i 10”;

2) po art. 22a dodaje się art. 22b-22e w brzmieniu:

„Art. 22b. 1. W związku z prowadzeniem postępowań w sprawach zezwoleń, o 

których mowa art. 14 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przetwarza 

następujące dane osobowe osób, których te postępowania dotyczą:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres elektroniczny, w tym adres poczty elektronicznej

4) inne informacje identyfikujące osoby fizyczne, zawarte w materiałach archiwalnych 

będących przedmiotem postępowań.

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w ramach realizacji zadań, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 9 i 10  przetwarza następujące dane osobowe osób, 

których dotyczą jego działania określone w tych przepisach:

1) imię i nazwisko lub pseudonim;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres elektroniczny, w tym adres poczty elektronicznej;

4) miejsce pracy i zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja;

5) wizerunek;

6) informacje identyfikujące osoby fizyczne, zawarte w materiałach archiwalnych albo 

dokumentacji niearchiwalnej, będących przedmiotem tych działań.

3. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w ramach realizacji zadań, o których 

mowa w art. 21 ust. 2 oraz archiwa państwowe w ramach realizacji zadań, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 3, przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 

upoważnionej przez niego osoby.

4. Jednostki, o których mowa  w art. 22, oraz inne podmioty prowadzące działalność 

archiwalną, w szczególności z użyciem systemów teleinformatycznych, do prowadzenia 
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działalności archiwalnej w rozumieniu art. 23 oraz postępowania z dokumentacją 

niearchiwalną, w szczególności realizacji zadań, o których mowa w art. 16-16e, 

przetwarzają następujące dane osobowe:

1) informacje identyfikujące osoby fizyczne, zawarte w zgromadzonych przez te 

podmioty materiałach archiwalnych albo w dokumentacji niearchiwalnej;

2) informacje identyfikujące osoby fizyczne korzystające z materiałów archiwalnych 

albo dokumentacji niearchiwalnej, a w szczególności:

a) imię i nazwisko lub pseudonim,

b) rodzaj i numer dokumentu tożsamości,

c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) numer telefonu i adres elektroniczny, w tym adres poczty elektronicznej;

3) informacje identyfikujące osoby fizyczne współdziałające w prowadzeniu 

działalności archiwalnej, a w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce pracy i zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja,

c) adres do korespondencji,

d) numer telefonu i adres elektroniczny, w tym adres poczty elektronicznej.

Art. 22c. 1.Prawo osoby, której dane osobowe dotyczą, określone w art. 12 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, archiwa państwowe realizują bezpłatnie raz 

na dwanaście miesięcy, a jednostki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 2-3a oraz ust. 2 – raz 

na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać 

opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

2.W przypadku korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa, o którym 

mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, przepisu ust. 2 nie stosuje się.

3. Do przetwarzania danych osobowych przez jednostki, o których mowa w art.22, 

nie stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie obowiązku wykazywania 

przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

4. Do przetwarzania danych osobowych przez jednostki, o których mowa w art.22, 

nie stosuje się art. 14 i art. 17 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są 
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niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, wynikających z prowadzenia 

przez te jednostki działalności archiwalnej w rozumieniu art. 23, postępowania z 

dokumentacją niearchiwalną oraz przepisów art. 16-16e.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli jednostki, o których 

mowa w art. 22, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1-5, oraz o 

wyłączeniu, o którym mowa w art. 22d ust.1, na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych, archiwa państwowe, jednostki, o których mowa w art. 22, oraz inne 

podmioty prowadzące działalność archiwalną podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

8. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, archiwa państwowe, jednostki, o 

których mowa w art. 22, oraz inne podmioty prowadzące działalność archiwalną mogą 

zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.

Art. 22d. 1. Do działalności archiwalnej nie stosuje się art. 16 oraz art. 18-21 

rozporządzenia 2016/679.

2. Jednostki, o których mowa w art. 22, wdrażają odpowiednie zabezpieczenia praw 

i wolności osoby, której dotyczą dane osobowe zawarte w materiałach archiwalnych. 

Zabezpieczenia obejmują wdrożenie stosownych środków technicznych i 

organizacyjnych w celu realizacji zasady minimalizacji danych.

3. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności 

archiwalnej wymaga ich pseudonimizacji.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do udostępniania dokumentacji 

niearchiwalnej.

5. Wymogu pseudonimizacji nie stosuje się, jeżeli udostępnia się dane osobowe za 

zgodą osoby, której dane dotyczą, jej pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.”.
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Art. 14. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1440 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 13f dodaje się art. 13fa w brzmieniu:

„Art. 13fa. 1. W celu poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz opłaty 

dodatkowej, o której mowa w art. 13f ust. 1, zarząd drogi, a w przypadku jego braku 

zarządca drogi może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz 

użytkowników dróg publicznych, w tym dane osobowe.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;

4) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji;

5) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek osób;

6) numer rejestracyjny pojazdu.”;

2) w art. 13hd po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3, operator może przetwarzać 

dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych, w tym dane osobowe, 

pozyskane w związku z funkcjonowaniem systemu poboru opłaty elektronicznej. Przepis 

art. 18 ust. 2b pkt 2 oraz ust. 2c-2j stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 16i:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości 

uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13l ust. 1, w tym 

przekazywać temu podmiotowi dane osobowe użytkowników EETS 

naruszających obowiązki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 13i ust. 4a 

lub ust. 4b, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) imię i nazwisko;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej;

3) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255 
oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089. 
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4) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji;

5) numer rejestracyjny pojazdu;

6) dane identyfikacyjne urządzenia, o którym mowa w art. 16l ust. 1.”;

4) w art. 17 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw transportu w celu realizacji ustawowych zadań w 

zakresie, o którym mowa w art. 16f ust. 1 oraz art. 24n ust. 5 i 7, a także w związku z 

powoływaniem i obsługą Komisji, o której mowa w art. 16z ust. 1, może gromadzić i 

przetwarzać dane osobowe.4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują:

1) w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 16f ust. 1, dane audytora, o którym 

mowa w art. 16e ust. 4, oraz osób, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 3:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL;

2) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 24n ust. 5 i 7, dane osoby składającej 

wniosek:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer PESEL,

e) imię ojca i matki,

f) nazwisko rodowe matki,

g) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) w celu realizacji zadań związanych z powoływaniem i obsługą Komisji, o której 

mowa w art. 16z ust. 1, dane członków Komisji oraz osób, które udzieliły Komisji 

informacji na podstawie art. 16zb ust. 4:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji.”;

5) w art. 18 po ust. 2a dodaje się ust. 2a-2j w brzmieniu:

„2a. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 8a oraz art. 20 pkt 12, może 

przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych, w tym dane 

osobowe.
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2b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, gromadzone:

1) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 8 obejmują:

a) dane korzystającego z autostrady płatnej:

− imię i nazwisko,

− numer PESEL,

− rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

− adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji,

b) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek kierującego pojazdem,

c) numer rejestracyjny pojazdu,

2) w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 8a obejmują:

a) dane korzystającego z drogi krajowej:

− imię i nazwisko,

− Numer Identyfikacji Podatkowej,

− rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości

− adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji,

b) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek kierującego pojazdem,

c) numer rejestracyjny pojazdu,

d) dane identyfikacyjne urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 lub art. 161 

ust. 1,

e) dane umożliwiające określenie miejsca i czasu przemieszczania się pojazdu na 

sieci dróg krajowych;

3) w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 20 pkt 12, obejmują:

a) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek kierującego pojazdem,

b) numer rejestracyjny pojazdu,

c) dane umożliwiające określenie miejsca i czasu przemieszczania się pojazdu na 

sieci dróg krajowych.

2c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, przechowuje się przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy od dnia ich uzyskania, chyba że dłuższe przechowywanie jest 

niezbędne w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, sądowego lub 

egzekucyjnego albo dla zapewnienia prawidłowego wnoszenia opłat elektronicznych 

przez użytkowników dróg oraz ich rozliczania. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad dokonuje weryfikacji tych danych, nie rzadziej niż co 3 miesiące od dnia ich 

uzyskania, usuwając dane zbędne.
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2d. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, przetwarzając dane, o których 

mowa w ust. 2a, zwolniony jest z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 

13 i 14 rozporządzenia 2016/679.

2e. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych 

i Autostrad lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie pisemnego wniosku, 

udostępnia  nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 2a:

1) Policji,

2) Inspekcji Transportu Drogowego,

3) Żandarmerii Wojskowej,

4) Straży Granicznej,

5) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

6) Agencji Wywiadu,

7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

9) Służbie Wywiadu Wojskowego,

10) prokuratorowi,

11) sądom,

12) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego

− w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

2f. Wniosek, o którym mowa w ust. 2e, wskazuje:

1) oznaczenie sprawy,

2) okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych;

3)  dane podlegające udostępnieniu.

2g. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może wyrazić zgodę na 

udostępnienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa 

w ust. 2a, podmiotom, o których mowa w ust. 2e pkt 1 – 4 i 6 – 12, bez konieczności 

składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań.
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2h. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 2a, w sposób określony w ust. 2e, 

następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 2e pkt 1 – 4 i 6 – 12, 

wniosku zawierającego:

1) określenie zakresu danych podlegających udostępnieniu;

2) określenie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1;

3) oświadczenie, że podmioty te posiadają:

a) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał, oraz

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

2i. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym 

mowa w ust. 2g, jeżeli jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

będąca odbiorcą danych złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 2h pkt 3.

2j.Podmioty, o których mowa w ust. 2e, dokonują weryfikacji danych, o których 

mowa 

w ust. 2a, uzyskanych zgodnie z ust. 2e i 2g, pod względem ich niezbędności dla realizacji  

ustawowych zadań danego podmiotu, nie rzadziej niż co 3 miesiące od dnia ich uzyskania, 

usuwając dane zbędne.”;

6) po art. 20g dodaje się art. 20h w brzmieniu:

„Art. 20h. 1. Zarządca drogi w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o 

którym mowa w art. 20 pkt 12 i 15, może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące 

pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych, w tym dane osobowe w tym pozyskane 

w związku z funkcjonowaniem inteligentnych systemów transportowych, także bez 

wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Przepis art. 18 ust. 2b ust. 1 oraz ust. 2c-2i 

stosuje się odpowiednio.

2. Zarządca drogi może gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób, które złożyły 

wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 38 ust. 2, art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 43 

ust. 2.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji.”.
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Art. 15. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 

2017 r. poz. 958) art. 17c otrzymuje brzmienie:

„Art. 17c.1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.

2. Rzecznik może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), wyłącznie w celu ochrony wolności i praw 

człowieka i obywatela przy realizacji swoich ustawowych zadań.”

Art. 16. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Bazy danych, ewidencje oraz rejestry, o których mowa w ustawie, są 

prowadzone dla potrzeb statystyki publicznej lub innych celów wynikających z przepisów 

ustawy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. W odniesieniu do baz danych, ewidencji oraz rejestrów, o których mowa w 

ustawie, administratorem danych osobowych są określone w ustawie organy prowadzące 

te bazy danych, ewidencje i rejestry.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1796, 1948, 2175 i 2261) w dziale I dodaje się Rozdział 8 w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 8

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 78b. § 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie 

ustawy oraz postępowań w zakresie skarg i wniosków,

b) w ramach kontroli uchwał organów samorządu notarialnego,

c) podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych 

nad notariuszami i organami samorządu notarialnego oraz w toku postępowań 

dyscyplinarnych przeciwko aplikantom notarialnym, zastępcom notarialnym 

oraz notariuszom,
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d) na potrzeby wykonywania zadań związanych z działalnością zespołu do 

przygotowania pytań testowych oraz zespołu do przygotowania zadań na 

egzamin notarialny, a także komisji kwalifikacyjnych i odwoławczych;

2) Krajowa Rada Notarialna – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych przez ten organ postępowań administracyjnych, 

postępowań w zakresie skarg i wniosków oraz innych przewidzianych przez 

ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu 

notarialnego postępowań dotyczących notariuszy, aplikantów notarialnych, 

zastępców notarialnych lub osób ubiegających się o powołanie na stanowisko 

notariusza lub wpis na listę aplikantów notarialnych, a także osób 

przystępujących do egzaminu wstępnego i notarialnego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy,

c) w toku postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Wyższy Sąd 

Dyscyplinarny;

3) rady izb notarialnych – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku prowadzonych przez ten organ postępowań administracyjnych, 

postępowań w zakresie skarg i wniosków, oraz innych przewidzianych przez 

ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu 

notarialnego postępowań dotyczących notariuszy, aplikantów notarialnych, 

zastępców notarialnych lub osób ubiegających się o powołanie na stanowisko 

notariusza lub wpis na listę aplikantów notarialnych a także osób 

przystępujących do egzaminu wstępnego i notarialnego,

b) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych 

określonych w ustawie oraz nadzoru wynikającego z ustawy,

c) w toku postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez sąd dyscyplinarny 

izby notarialnej;

4) komisje kwalifikacyjne i odwoławcze – w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w toku postępowania o dopuszczenie do egzaminu wstępnego i 

notarialnego oraz w toku postępowania odwoławczego od wyników tych 

egzaminów;

5) notariusze – w przypadku danych osobowych pozyskanych przy dokonywaniu 

czynności notarialnych.
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§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepisów art. 13-

15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679”, nie stosuje 

się.

§ 3. Wyłączenia, o których mowa w § 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w § 1.

§ 4. Przepisu art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie stosuje się, o 

ile przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

§ 5. Dane osobowe, o których mowa w § 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 78c. W przypadku danych osobowych, które notariusz lub podmiot 

przetwarzający otrzymał lub pozyskał w wyniku lub ze względu na wykonywane 

czynności notarialne i jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy, o której 

mowa w art. 18 § 1, przepisów art. 58 ust. 1 lit. e i f  rozporządzenia 2016/679 nie stosuje 

się.

Art. 78d. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 78b § 

1, ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy 

odrębne dotyczące terminów, przy czym w przypadku danych osobowych uzyskanych 

przy dokonywaniu czynności notarialnych nie może on być dłuższy niż okres 

przechowywania, o którym mowa w art. 90 ustawy.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późn. zm.2)) po art. 95a dodaje się art. 95b w brzmieniu:

„Art. 95b. 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w art. 10a, art. 22an, art. 22aq, 

art. 22ar, art. 22c, art. 44zh, art. 44zn, art. 80 oraz art. 90, w stosunku do uczniów i ich 

rodziców, dyrektorów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół artystycznych lub 

placówek prowadzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 
oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292. 
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i ochrony dziedzictwa narodowego,  minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub odpowiednio specjalistyczna jednostka nadzoru, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 i 949), przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, w tym wysokość 

wynagrodzenia;

6) numer NIP lub numer PESEL, w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13 

i art. 14 oraz art. 17-19 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane 

te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 10a, 

art. 22an, art. 22aq, art. 22ar, art. 22c, art. 44zh, art. 44zn, art. 80 oraz art. 90.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w zakresie obowiązku wykazywania 

przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 
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komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej 

lub na swojej stronie internetowej.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

7. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2-5, na swojej 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, dyrektor szkoły artystycznej lub placówki 

prowadzonej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego te dane osobowe 

na zlecenie innego podmiotu.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

przetwarza następujące dane osobowe kandydata lub odznaczonego:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) adres zamieszkania lub do korespondencji;

4) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony 

kultury;

6) informacje o posiadanych orderach i odznaczeniach.

2b. Okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 2a, wynosi 80 lat.”;

2) w art. 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

przetwarza następujące dane osobowe kandydata lub odznaczonego:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) adres zamieszkania lub do korespondencji;

4) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
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5) informacje o posiadanych orderach i odznaczeniach;

6) stopień i rok nadania Medalu niższego stopnia;

7) opis pracy w zakresie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochrony 

kultury i dziedzictwa narodowego;

8) opis zasług uzasadniających przyznanie Medalu.

4b. Okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 4a, wynosi 80 lat.”;

3) w art. 7a po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Podmiot przyznający nagrodę przetwarza następujące dane osobowe kandydata 

lub nagrodzonego:

1) imię i nazwisko;

2) pseudonim artystyczny;

3) data i miejsce urodzenia;

4) imiona rodziców;

5) adres zamieszkania lub do korespondencji;

6) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

7) numer NIP;

8) numer PESEL;

9) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

10) właściwy urząd skarbowy,

11) numer rachunku bankowego.

2b. Okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 2a, wynosi 5 lat.”;

4) w art. 7b po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:

„2a. Podmiot przyznający stypendium przetwarza następujące dane osobowe 

wnioskodawcy lub stypendysty:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer PESEL;

8) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) właściwy urząd skarbowy;
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10) numer rachunku bankowego;

11) dane związane z sytuacja życiową lub zawodową zawarte we wniosku o zmianę 

terminu realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane stypendium, lub 

terminu rozliczenia stypendium.

2b. Dane o stanie zdrowia stypendysty, przekazane przez stypendystę na podstawie 

ust. 2a pkt 11, nie podlegają dalszemu udostępnianiu.

2c. Okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 2a, wynosi 5 lat.”;

5) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z procedurą prowadzenia rejestru instytucji kultury przetwarza się 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców albo oznaczenie osoby 

fizycznej, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora albo której 

powierzono zarządzanie instytucją kultury;

2) imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania 

czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień;

3) imię i nazwisko likwidatora;

4) imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu.”;

6) po art. 16a dodaje się art. 16b w brzmieniu:

„16b. W związku z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora instytucji kultury 

oraz powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora albo powierzaniem zarządzania 

instytucją kultury osobie fizycznej organizator przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe niezbędne odpowiednio 

do pełnienia funkcji albo prawidłowego wykonania zadania, posiadane tytuły i 

stopnie naukowe;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia zawodowe.”;

7) w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dane, o których mowa w ust. 2, przetwarza organ gminy.”;



– 28 –

8) po art. 37d dodaje się art. 37e w brzmieniu:

„Art. 37e. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2-4, art. 5, art. 9 

ust. 3 oraz art. 28 ust. 1a i 1b, minister, kierownik urzędu centralnego, jednostka 

samorządu terytorialnego oraz instytucja kultury przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego;

9) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania.

2. Podmiot wykonujący zadania z zakresu działalności kulturalnej może zlecać 

przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, art. 6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 7a ust. 

2a, art. 7b ust. 2a, art. 14 ust. 1a i art. 16b, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i są 

przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, art. 

6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 7a ust. 2a, art. 7b ust. 2a, art. 14 ust. 1a i art. 16b, ogranicza 

się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.
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5. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, art. 6a ust. 2a, 

art. 7 ust. 4a, art. 7a ust. 2a, art. 7b ust. 2a, art. 14 ust. 1a i art. 16b, nie stosuje się art. 13 

i 14 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2-4, art. 5, art. 9 ust. 3, art. 15 

ust. 1, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16a oraz art. 28 ust. 1a i 1b.

6. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator 

danych osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

7. Administrator danych osobowych informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 4-6, na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 

2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Prezydent oraz podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

orderu lub odznaczenia na podstawie art. 2, w celu realizacji zadań wynikających z 

ustawy, przetwarzają dane osobowe osób ubiegających się o nadanie orderu lub 

odznaczenia oraz osób, którym order lub odznaczenie zostało nadane.”;

2) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wnioskach o nadanie 

orderu, odznaczenia lub tytułu honorowego albo we wnioskach o pozbawienie orderu, 

odznaczenia lub tytułu honorowego w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), następuje w celu realizacji zadań ustawowych.”.
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Art. 21. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.352 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za użyczanie przysługuje po złożeniu przez podmiot, o którym 

mowa w art. 28 ust. 5, pisemnego oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za 

użyczanie, zwanego dalej „oświadczeniem”, zawierającego:

1) imię i nazwisko twórcy albo twórców utworu wyrażonego słowem oraz pseudonim, 

jeżeli był używany w odniesieniu do danego utworu;

2) imię i nazwisko tłumacza albo tłumaczy utworu wyrażonego słowem oraz 

pseudonim, jeżeli był używany w odniesieniu do danego utworu;

3) tytuł utworu wyrażonego słowem;

4) nazwę wydawcy utworu wyrażonego słowem;

5) rok wydania utworu wyrażonego słowem;

6) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby składającego 

oświadczenie;

7) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3, wskazanie, do 

której z wymienionych w art. 28 ust. 5 kategorii uprawnionych należy dany podmiot, 

a także, jeżeli istnieje wielu uprawnionych, wskazanie wielkości udziału 

uprawnionego składającego oświadczenie, ustalonego w oparciu o umowę zawartą 

z wydawcą wraz z jej kopią;

8) dane niezbędne do zrealizowania płatności, w tym numer rachunku bankowego;

9) w przypadku wydawców, informację o numerze ISBN utworu wyrażonego słowem;

10) w przypadku spadkobierców uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-

3, do oświadczenia dołącza się dokumenty potwierdzające przejście autorskich praw 

majątkowych do utworu wyrażonego słowem w drodze dziedziczenia oraz wskazuje 

przysługujący im udział.”;

2) w art. 354 uchyla się pkt 3;
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3) po rozdziale 13 dodaje się rozdział 13 1  w brzmieniu:

„Rozdział 131 Ochrona danych osobowych

Art. 114a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 352, art. 357, art. 

3511oraz art. 11027 i 11028, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 20, art. 20 1, art. 28 ust. 4 i 5 oraz 

art. 352, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 

pokrewnymi przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

3. W celu  realizacji zadań, o których mowa w art. 356 i 357 , podmioty wymienione 

w art.  35 5  ust. 2 przetwarzają w szczególności następując dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;
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7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

Art. 114b.  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 114a, ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w 

ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane 

są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 114a, przepisów art. 

14 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 20, art. 20 1, art. 28 ust. 

4 i 5, art. 352 , art. 356, art. 357, art. 3511 oraz art. 11027 i 11028.

3. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

4. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1-3, na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie 

internetowej.

5. Dane osobowe, o których mowa w art. 114a, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i 

podmioty wymienione w art. 355 ust. 2 mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych 

osobowych lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie 

innego podmiotu.”.
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Art. 22. W ustawie z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 800, 1984 i 2255) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 11 - 14 w brzmieniu:

„11. W celu uzyskania ulgowej usługi i świadczenia osoba uprawniona wyraża zgodę 

na podanie jej danych osobowych, danych osobowych członków jej rodziny oraz innych 

osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, obejmujących: imię i 

nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, a także innych 

danych osobowych tych osób, jeżeli podanie takich danych jest niezbędne do ustalenia 

sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

12. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 11, następuje w oświadczeniu złożonym 

w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgoda jest wyrażana przy poszanowaniu pełnej 

swobody w jej udzielaniu.

13. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych, o których mowa w ust. 11, 

następuje w formie oświadczenia osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

Pracodawca żąda udokumentowania danych osobowych, o których mowa w ust. 11, jeżeli 

uzna za konieczne ich potwierdzenie.

14. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 11 i 13, jest możliwe 

tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa osoby uprawionej do ulgowej usługi i 

świadczenia.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu,  z 

uwzględnieniem ust. 1 - 14 oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne 

cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie 

z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u 

którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z 

pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1892) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w 

zakresie danych związanych z zarządem nieruchomością.”.

http://lexint/lex/content.rpc?reqId=1487147135125_240938302&nro=18314242&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-02-15&tknDATA=13%2C30%2C31%2C35%2C37%2C59%2C6%2C8%2C87%2C9%2C95%2C1487072465&baseHref=http%3A%2F%2Flexint%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1461731:part=a27u1&full=1
http://lexint/lex/content.rpc?reqId=1487147135125_240938302&nro=18314242&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-02-15&tknDATA=13%2C30%2C31%2C35%2C37%2C59%2C6%2C8%2C87%2C9%2C95%2C1487072465&baseHref=http%3A%2F%2Flexint%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1461731:part=a30u5&full=1
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Art. 24. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 882) w art. 10b wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ochrona praw osób, o których mowa w art. 10a ust. 1 jest zadaniem Rzecznika 

Praw Pacjenta, które realizuje w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta 

Szpitala Psychiatrycznego.”;

2) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dostępu do dokumentacji medycznej osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1;”.

Art. 25. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 2260) w art. 63d po ust. 2 dodaje 

się ust. 2a-2b w brzmieniu:

„2a. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego przeznaczenia mogą 

przetwarzać dane osobowe osób, które złożyły wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 

2.

2b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, obejmują:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji. „

Art. 26. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 

r. poz. 524) użyte w art. 4 ust. 1 i 2 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Art. 27. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia 

Ossolińskich (Dz. U. poz. 121, z  2002 r. poz. 1271, z 2007 r. poz. 768 i 1029 oraz z 2016 r. 

poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 5, Zakład przetwarza następujące 

dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;
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5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer PESEL;

8) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) numer rachunku bankowego;

10) wizerunek;

11) numer karty bibliotecznej.”;

2) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z wykonywaniem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące 

dane osobowe:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko Dyrektora Zakładu lub upoważnionej przez niego osoby.”;

3) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe niezbędne odpowiednio 

do pełnienia funkcji oraz posiadane tytuły i stopnie naukowe;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia zawodowe.”;

4) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a.1. Dane osobowe, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 2a i art. 15 

ust. 2a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z 

prawem dostępowi lub przekazywaniu i są przechowywane wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji zadań.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 

art. 12 ust. 2a i art. 15 ust. 2a, ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 
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„rozporządzeniem 2016/679”, w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, 

określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W 

pozostałych przypadkach administrator danych osobowych ma prawo pobrać opłatę w 

wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 

2a i art. 15 ust. 2a, nie stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie 

obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia  oraz 

art. 13-14 i art. 17-19 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 

do zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 

12 ust. 1 i art. 15 ust. 2.

4. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli odpowiedni Zakład 

albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 

72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o 

naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.

5. Zakład oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego informują o ograniczeniach, o których mowa w ust.2 - 4, na swojej stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6. Zakład oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego mogą zlecać przetwarzanie w swoim imieniu danych osobowych lub pełnić 

funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) dane statystyczne - dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności 

podmiotów gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym 

dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów 

informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub 

niepublicznych systemów informacyjnych, od momentu ich zebrania na 

potrzeby wykonywania zadań statystyki publicznej;”,
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b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) operat do badań statystycznych - wykaz objętych badaniami statystycznymi, 

podmiotów gospodarki narodowej, osób fizycznych oraz innych podmiotów 

podlegających obserwacji statystycznej uporządkowany według określonych 

cech, zawierający dane jednostkowe wraz z ich identyfikacją teleadresową;”,

c) po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - osobę fizyczną będącą 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819) i inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na 

własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną prowadzącą 

indywidualne gospodarstwo rolne;”,

d) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 15 w brzmieniu:

„15) niepubliczne systemy informacyjne – systemy zbierania, gromadzenia i 

przetwarzania informacji prowadzone przez podmioty inne niż organy i 

podmioty, o których mowa w pkt 13, w szczególności podmioty wykonujące 

działalność w zakresie:

a) sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej,

b) zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

c) przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi,

d) obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej,

e) telekomunikacji,

f) ubezpieczeń,

g) transportu i leasingu,

h) zarządzania portami lotniczymi,

i) zarządzania i administrowania nieruchomościami.”;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej 

jest ustalany w trybie określonym w rozdziale 2 ustawy, a w przypadku spisów 

powszechnych, w których nakłada się obowiązek przekazywania danych na osoby 

fizyczne w odrębnych ustawach.”;
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3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Służby statystyki publicznej:

1) zbierają, gromadzą i opracowują dane od podmiotów gospodarki narodowej i o tych 

podmiotach oraz ich działalności, a także dane od osób fizycznych i o tych osobach, 

ich życiu i sytuacji, oraz dane dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów;

2) przechowują, łączą pozyskane dane i wtórnie je wykorzystują w celu realizacji zadań 

określonych w ustawie.

2. Dostęp do danych dla służb statystyki publicznej jest nieodpłatny.

3. Przekazywanie danych do celów statystycznych nie stanowi naruszenia tajemnic 

prawnie chronionych, z wyłączeniem informacji, o których mowa w przepisach o 

ochronie informacji niejawnych.”;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Służby statystyki publicznej zbierają dane statystyczne, w tym dane 

osobowe ze wszystkich dostępnych źródeł, określonych w ustawie i wydanych na jej 

podstawie aktach wykonawczych albo w odrębnych ustawach.

2. W celu realizacji zadań określonych w ustawie, w tym badań statystycznych, 

służby statystyki publicznej zbierają dane:

1) z rejestrów urzędowych;

2) z systemów informacyjnych administracji publicznej;

3) z niepublicznych systemów informacyjnych;

4) od respondentów.

3. Służby statystyki publicznej zbierają również dane z publicznie dostępnych źródeł 

danych, w tym dużych zbiorów danych, których wielkość stale przyrasta, o 

zróżnicowanym charakterze i formie, mających różne formaty, pozyskiwanych w sposób 

zautomatyzowany.

4. Dane są zbierane z wykorzystaniem dostępnych technik, w tym z wykorzystaniem 

zautomatyzowanych narzędzi elektronicznych lub informatycznych.

5. Dane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3, są przekazywane lub 

udostępniane w formatach, o których mowa w art. 18a ust. 2 i 3 ustawy.”;



– 39 –

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów są 

zbierane metodą obserwacji pełnej lub metodą reprezentacyjną na wylosowanej 

próbie danej zbiorowości lub metodą doboru celowego.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, dotyczące działalności gospodarczej tych osób są 

prowadzone na zasadzie obowiązku.

5. Badania statystyczne, o których mowa w ust. 3, w których osoby fizyczne 

udzielają bezpośrednio odpowiedzi, są prowadzone po uprzednim ich 

poinformowaniu o podstawie prawnej badania, celu badania i gwarancjach 

zachowania tajemnicy statystycznej oraz czy badanie jest prowadzone na zasadzie 

obowiązku czy dobrowolności.”;

6) w art. 7 uchyla się ust. 2;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8.  W przypadku danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych, oraz danych biometrycznych i genetycznych, danych 

dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby oraz wyroków 

skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa nie mogą być 

one zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z 

udziałem osób fizycznych.”;

8) w art. 9:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tryb wprowadzania obowiązków dla badań statystycznych innych niż 

wymienione w rozdziale 2b określa niniejsza ustawa.”;

9) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane przez statystykę publiczną 

podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub 
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wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione 

(tajemnica statystyczna).”;

10) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także 

inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne 

podmioty prowadzące rejestry urzędowe lub niepubliczne systemy informacyjne 

przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej 

zgromadzone dane w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w 

programie badań statystycznych statystyki publicznej w szczególności w postaci 

zbiorów danych z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, 

danych monitoringu środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego 

- w innej utrwalonej postaci.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, są obowiązane do:”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania 

organom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących 

zawartości informacyjnej i wymogów jakości danych w nich zawartych w celu 

umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej.”;

11) w art. 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 września każdego roku, 

projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej;”;

12) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:

„Rozdział 2b

Spisy powszechne

Art. 21c. Prace związane z organizacją i prowadzeniem spisów powszechnych, 

zwane dalej „pracami spisowymi”, obejmują:

1) prace przygotowawcze, w tym spisy próbne dla spisów powszechnych;

2) spisy powszechne;
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3) badania spisowe przeprowadzane metodą ciągłą;

4) opracowanie wyników spisu;

5) udostępnianie i upowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Art. 21d. 1. Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - 

jako Generalny Komisarz Spisowy przy pomocy zastępcy, którym jest kierownik komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za prace związane z organizacją i prowadzeniem spisów 

powszechnych.

2. Generalnego Komisarza Spisowego i jego zastępcę obsługuje Centralne Biuro 

Spisowe i Wojewódzkie Biura Spisowe.

3. Centralne Biuro Spisowe i Wojewódzkie Biura Spisowe są tworzone przez 

Generalnego Komisarza Spisowego, w drodze zarządzenia, z chwilą rozpoczęcia prac 

przygotowawczych do spisów.

4. Do zadań Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkich Biur Spisowych należy 

prowadzenie prac spisowych.

5. Prace spisowe, w tym działalność Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkich 

Biur Spisowych, są finansowane z budżetu państwa, z części dotyczącej Głównego 

Urzędu Statystycznego, oraz ze środków Unii Europejskiej.

Art. 21e. 1.  Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych 

statystycznych w spisach powszechnych.

2. Zasady i tryb powoływania rachmistrzów spisowych określają odrębne ustawy.

3. Rachmistrzom spisowym w czasie wykonywania czynności określonych w ust. 1 

przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 21f. Informacja o spisach powszechnych jest rozpowszechniana z 

wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Art. 21g. 1. Spisy powszechne prowadzone są na zasadzie obowiązku.

2. Służby statystyki publicznej w pierwszej kolejności zbierają dane zgromadzone 

w urzędowych rejestrach, systemach informacyjnych administracji publicznej oraz 

niepublicznych systemach informacyjnych.

3. W przypadku braku danych w całości lub części dane objęte spisem są zbierane 

od respondentów.

4. W spisach powszechnych dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich 

przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.
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5. Respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania pełnych, zgodnych ze 

stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym 

zakresem, w określonej formie, postaci i terminach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 21h. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, szczegółowe zasady 

przeprowadzania spisów powszechnych regulują odrębne ustawy.”;

13) w art. 25:

a) w ust. 1:

− pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne;”,

− po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

„1a) koordynowanie prac w zakresie przygotowywanego corocznie projektu 

programu badań statystycznych statystyki publicznej, w tym w zakresie 

opracowywanych przez organy i podmioty prowadzące badania 

statystyczne statystyki publicznej zestawów danych niezbędnych do 

osiągnięcia celów badawczych;

1b) przedstawianie projektu programu badań statystycznych statystyki 

publicznej Radzie;

1c) prowadzenie operatu do badań statystycznych;”,

− uchyla się pkt 3a,

− pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych;” ,

− po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8f w brzmieniu:

„8a) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących zadań 

określonych w ustawie, w tym infrastruktury informacyjnej Państwa, w 

szczególności w zakresie funkcjonowania rejestrów urzędowych oraz 

systemów informacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 13 i 15, w zakresie 

dotyczącym uwzględnienia potrzeb statystyki publicznej;

8b) opiniowanie metodyki badań statystycznych prowadzonych przez 

podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1;

8c) prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego system 

statystyki publicznej, o którym mowa w art. 28a, w szczególności w 

zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego;
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8d) współpraca z organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy 

informacyjne administracji publicznej w zakresie ich wykorzystania dla 

celów statystycznych;

8e) koordynowanie działań prowadzonych na poziomie krajowym do celów 

opracowania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej oraz 

pełnienie roli jedynego punktu kontaktowego Komisji (Eurostatu) w 

sprawach dotyczących statystyki, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie 

przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych 

statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 

322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, 

Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 

Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 223/2009”;

8f) ocena jakości badań w statystyce publicznej;”,

− pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań 

przekazywania danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu 

Statystycznego i organizacji międzynarodowych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędy statystyczne wykonują zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, 1c, 2-5 

i 6 – w zakresie interpretacji, 7–8, 8b-d, 8f, 9–12, 14, 16 i 17 w zakresie określonym 

w trybie ust. 4.”;

14) art. 25a otrzymuje brzmienie:

„Art. 25a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone 

w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, rzetelności i 

odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk krajowych i międzynarodowych, zgodnie 

z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, o którym mowa w art. 11 

rozporządzenia nr 223/2009.”;
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15) w art. 28:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Badania statystyczne mogą być prowadzone z udziałem ankieterów 

statystycznych i rzeczoznawców.

2. Zadaniem ankieterów statystycznych jest zbieranie danych w badaniach 

statystycznych.”,

b) uchyla się ust. 6,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynności określonych 

w ust. 2 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy 

publicznych.”;

16) w art. 35a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Służby statystyki publicznej, realizując dla dobra publicznego zadania 

określone ustawą przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 w celu 

statystycznym, w szczególności:

1) organizacji i prowadzenia badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, 

o których mowa w art. 18 lub odrębnych ustawach, oraz badań statystycznych, 

opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 2;

2) opracowywania i ogłaszania prognoz demograficznych;

3) prowadzenia badań i analiz, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11;

4) opracowywania wyników badań statystycznych, w tym wyników spisów 

powszechnych;

5) prowadzenia analiz i opracowań statystycznych;

6) prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 15;

7) prowadzenia i aktualizacji operatu do badań statystycznych, o którym mowa w 

rozdziale 5a;

8) realizacji zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), Europejskim Systemie Banków 

Centralnych (ESBC) i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.”,
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b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe do celów 

prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.”;

17) po art. 35a dodaje się art. 35aa – 35ac  w brzmieniu:

„Art. 35aa. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Art. 35ab. Dane osobowe są przetwarzane przez służby statystyki publicznej w 

operacie do badań statystycznych, o którym mowa w rozdziale 5a.

Art. 35ac. 1. Dane osobowe od momentu ich zebrania bezpośrednio od 

respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów 

urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania 

zadań określonych w ustawie, stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą 

statystyczną, o której mowa w art. 10, z wyłączeniem prowadzenia krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

2. Dane osobowe zebrane do celów statystycznych wykorzystywane są wyłącznie 

do realizacji zadań określonych w ustawie.”;

18) w art. 35b:

a) w ust. 1:

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Służby statystyki publicznej przetwarzają dla celów statystycznych następujące 

dane osobowe:”,

− pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1) imiona i nazwiska;

2) data urodzenia;”,

− po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kraj urodzenia i miejsce urodzenia;”,

− po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

„5a) dane biometryczne;
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5b) dane genetyczne;

5c) seksualność lub orientacja seksualna;”,

− po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) pozostawanie w konkubinacie;”,

− po pkt 14 dodaje się pkt 14a-14b w brzmieniu:

„14a) dochód, w tym wynagrodzenie;

14b) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;”,

− po pkt 16 dodaje się pkt 16a-16c w brzmieniu:

„16a) użytkowanie gospodarstwa rolnego;

16b) kierowanie gospodarstwem rolnym;

16c) adres miejsca pracy;”,

− pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu;”,

− po pkt 20 dodaje się pkt 20a-w brzmieniu:

„20a) kraj poprzedniego zamieszkania;

20b) kraj wyjazdu;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez służby 

statystyki publicznej w ramach badań statystycznych, które dostarczają informacji o 

życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych 

osób, w następujących obszarach:

1) ludność, procesy demograficzne i migracje;

2) gospodarstwa domowe i rodziny;

3) aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie 

organizacji społecznych i politycznych;

4) pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, według cech społeczno-

ekonomicznych;

5) prowadzenie działalności gospodarczej, rolnej i leśnej;

6) dojazdy do pracy;

7) warunki pracy, choroby zawodowe;

8) wypadki i poszkodowanych;

9) czas pracy;

10) źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę;
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11) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i 

wymiar etatu;

12) świadczenia z ubezpieczeń społecznych;

13) sytuację finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin;

14) wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe;

15) warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych;

16) budżet czasu;

17) subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej;

18) pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej;

19) ubóstwo i wykluczenie społeczne;

20) wspieranie rodziny i pieczę zastępczą;

21) świadczenia na rzecz rodziny;

22) opiekę nad dziećmi i młodzieżą;

23) szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich, studentów i 

doktorantów;

24) oświatę i wychowanie, w tym uczniów i nauczycieli;

25) aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne;

26) uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży;

27) zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania 

prozdrowotne i antyzdrowotne;

28) ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych;

29) dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych;

30) ruch graniczny osób i pojazdów;

31) kapitał ludzki i społeczny;

32) zachowania społeczno-religijne;

33) relacje społeczne;

34) społeczeństwo informacyjne;

35) bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością, przemoc;

36) udział w korzystaniu i ochronie środowiska.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Służby statystyki publicznej przetwarzają do celów statystycznych także 

dane osobowe inne niż wymienione w ust. 1, jeżeli zostaną one uzyskane w wyniku 
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przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w celach określonych 

w ust. 2.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane bezpośrednio od 

osoby fizycznej, której dotyczą, lub pełnoletniego domownika albo z systemów 

informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub niepublicznych 

systemów informacyjnych.”,

e) uchyla się ust. 4;

19) w art. 35c:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

− w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) informatyzacji – z rejestru PESEL, centralnej ewidencji pojazdów i rejestru 

stanu cywilnego,”,

− dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Ministra Sprawiedliwości z rejestru Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych,”,

c) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 

35b ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych 

aspektach życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące 

z niepublicznych systemów informacyjnych w szczegółowym zakresie określonym 

w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe, o których mowa w 

art. 8, zbierane z systemów informacyjnych administracji publicznej, rejestrów 

urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych bez zgody osoby, której 

dane dotyczą, zapewniając gwarancje ich pełnej ochrony na zasadach określonych w 

ustawie.”;

20) art. 35d otrzymuje brzmienie:

„Art. 35d. 1. Dane osobowe po ich zebraniu przez służby statystyki publicznej, jeżeli 

nie wymaga tego cel ich przetwarzania, są pseudonimizowane. Sposób i tryb 

pseudonimizacji danych osobowych określa, w drodze zarządzenia, Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego.
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2. Dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie, 

w zakresie dotyczącym celów statystycznych, są łączone z danymi pochodzącymi z 

różnych badań statystycznych, rejestrów urzędowych, systemów informacyjnych 

administracji publicznej i niepublicznych systemów informacyjnych.”;

21) uchyla się art. 35e i art. 35f;

22) art. 35g otrzymuje brzmienie:

„Art. 35g. Przepisy art. 35a, art. 35ac– art. 35c, art. 35d ust. 1 i art. 35h stosuje się 

do innych organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne, o których mowa w 

art. 20, w zakresie prowadzonych przez nie badań statystycznych.”;

23) po art. 35g dodaje się art. 35h w brzmieniu:

„Art. 35h. 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykonywania 

zadań określonych w ustawie przez służby statystyki publicznej nie stosuje się 

rozporządzenia 2016/679 art. 15, art. 16, art. 18, art. 21, na podstawie art. 89 ust. 2.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykonywania zadań 

określonych w ustawie, przez służby statystyki publicznej ogranicza się stosowanie 

następujących przepisów rozporządzenia 2016/679:

1) art. 5 ust. 2 w przypadku, gdy jego realizacja spowodowałaby nadmierny koszt po 

stronie służb statystyki publicznej;

2) art. 12 stosuje się w ten sposób, że służby statystyki publicznej udzielają informacji 

osobie fizycznej, której dane dotyczą, na jej wniosek, nie częściej niż raz na sześć 

miesięcy, a w pozostałych przypadkach mogą pobierać opłatę w wysokości 

odpowiadającej kosztom przygotowania informacji;

3) art. 13 ust. 3 nie stosuje się;

4) art. 34 stosuje się w ten sposób, że służby statystyki publicznej zamieszczają 

informację w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.”;

24) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie 

zgromadzonych danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 i art. 35d i rozdziale 

5a.”;
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25) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Operat do badań statystycznych

Art. 39a. 1. W celu realizacji badań statystycznych Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego prowadzi operat do badań statystycznych, zwany dalej „OBS”, w którym 

znajdują się informacje o podmiotach podlegających obserwacji statystycznej według 

określonych cech.

2. OBS prowadzony jest w systemie teleinformatycznym.

3. Dane osobowe, w zależności od podmiotu podlegającego obserwacji 

statystycznej, są przechowywane w OBS nie dłużej niż przez 100 lat.

Art. 39b. 1. OBS podlega stałej i bieżącej aktualizacji w celu umożliwienia 

prowadzenia obserwacji statystycznej podmiotu tej obserwacji w czasie i przestrzeni.

2. OBS jest aktualizowany danymi pochodzącymi z rejestrów urzędowych i 

systemów informacyjnych oraz badań statystycznych, w tym spisów powszechnych.

Art. 39c. 1. Dane gromadzone w OBS są wykorzystywane wyłącznie przez służby 

statystyki publicznej do prowadzenia badań statystycznych, w tym spisów powszechnych.

2. Dane gromadzone w OBS mogą być udostępniane wyłącznie w trybie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 4.

3. Dane w OBS są gromadzone, opracowywane i przechowywane z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa i bezwzględnej ochrony danych, o której mowa 

w art. 10.”;

26) w art. 41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w rejestrze, o którym 

mowa w pkt 1 jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.”;

27) w art. 42 uchyla się ust. 2;

28) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazywanie danych w formie i trybie określonym w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku spisów powszechnych - w odrębnej 

ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu obserwacji statystycznej lub gestora 

systemu informacyjnego administracji publicznej albo prowadzącego rejestr urzędowy 

albo niepubliczny system informacyjny.”.
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Art. 29. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869) po art. 15b dodaje się art. 15c w brzmieniu:

„Art. 15c. Do przetwarzania danych osobowych w CRP KEP nie stosuje się art. 12-

22 i art. 34 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).”.

Art. 30. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

972 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu:

„2. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, muzeum 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko lub pseudonim;

2) data i miejsce urodzenia;

3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja;

6) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie działalności muzealniczej;

7) wizerunek.”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Dane osobowe, o których mowa w art. 2 ust.2, art. 5b ust. 2 pkt 3, art. 6 

ust. 8, art. 6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 10 ust. 3c, art. 12a, art. 13 ust. 7, art. 19 ust. 1a, art. 

19a ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 23 ust. 2a, art. 29 ust. 1a, art. 29a ust. 3a, art. 31e ust. 2 pkt 1 

i 3, art. 33d ust. 2a oraz art. 33e, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom 

lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i są przechowywane wyłącznie 

przez okres niezbędny do realizacji zadań.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których art. 2 ust.2, art. 5b ust. 2 pkt 3, 

art. 6 ust. 8, art. 6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 10 ust. 3c, art. 12a, art. 13 ust. 7, art. 19 ust. 

1a, art. 19a ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 23 ust. 2a, art. 29 ust. 1a, art. 29a ust. 3a, art. 31e ust. 

2 pkt 1 i 3, art. 33d ust. 2a oraz art. 33e nie stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania 

przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 2 ust.2, 

art. 5b ust. 2 pkt 3, art. 6 ust. 8, art. 6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 10 ust. 3c, art. 12a, art. 13 

ust. 7, art. 19 ust. 1a, art. 19a ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 23 ust. 2a, art. 29 ust. 1a, art. 29a 

ust. 3a, art. 31e ust. 2 pkt 1 i 3, art. 33d ust. 2a oraz art. 33e, ogranicza się stosowanie art. 

12 i 15 rozporządzenia 2016/679, w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, 

określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W 

pozostałych przypadkach administrator danych osobowych ma prawo pobrać opłatę w 

wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 2 ust.2, art. 5b ust. 

2 pkt 3, art. 6 ust. 8, art. 6a ust. 2a, art. 7 ust. 4a, art. 10 ust. 3c, art. 12a, art. 13 ust. 7, art. 

19 ust. 1a, art. 19a ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 23 ust. 2a, art. 29 ust. 1a, art. 29a ust. 3a, art. 

31e ust. 2 pkt 1 i 3, art. 33d ust. 2a oraz art. 33e przepisów art. 13, 14 i 19 rozporządzenia 

2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust.1, art. 5b ust.1, art. 6 ust. 1 i 7, 

art. 6a ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 10 ust. 3c, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 6, art. 

19 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1, art. 29a ust. 3, art. 

31e ust. 1 i 3, art. 33c ust. 1 oraz art. 33d ust. 1 i 2.

5.  Do przetwarzania danych osobowych przez muzeum w celach naukowych na 

podstawie art. 2 pkt 2, 6 i 8, art. 33-33a oraz 33b ust. 2 nie stosuje się art. 15, 16, 18 i 21 

rozporządzenia 2016/679. Muzeum podejmuje szczególne środki ochrony w związku z 

udostępnianiem danych osobowych w celach naukowych, zapewniające w szczególności 

realizację zasady minimalizacji danych.

6. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub na swojej stronie internetowej.
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7. Administrator danych osobowych może zlecać przetwarzanie w jego imieniu 

danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na 

zlecenie innego podmiotu.

8. Administrator danych osobowych informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 2 - 6 na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.”;

3) w art. 5b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z prowadzeniem wykazu muzeów, minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza dane osobowe, o których mowa w 

ust. 2 pkt 3.”;

4) w art. 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W związku z uzgadnianiem regulaminów muzeów oraz prowadzeniem spisu 

uzgodnionych regulaminów, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

4) numer PESEL;

5) numer NIP;

6) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony 

kultury.”;

5) w art. 6a po ust. 1 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

4) numer PESEL;

5) numer NIP;

6) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony 

kultury.”;
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6) w art. 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady do Spraw 

Muzeów, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie działalności muzealniczej.”;

7) w art. 10 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W celu stwierdzenia uprawnienia do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za 

wstęp do muzeum, muzeum przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

5) wykształcenie, miejsce pobierania nauki albo miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko;

6) informacje o posiadanych orderach i odznaczeniach.”;

8) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków rady muzeum 

oraz członków kolegium doradczego odpowiednio podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 

2 lub 3, albo dyrektor muzeum przetwarza następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie działalności muzealniczej.”;
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9) w art. 13 ust. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W związku prowadzeniem Rejestru oraz ogłaszaniem wykazu muzeów 

rejestrowanych, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) zdobyte osiągnięcia w zakresie działalności muzealniczej.”;

10) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z powoływaniem i dowoływaniem członków rady powierniczej, 

organ, o którym mowa w art. 16 i art. 17, przetwarza następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia w zakresie działalności muzealniczej.”;

11) w art. 19a po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W związku ze zwrotem kosztów przejazdów oraz przyznawaniem 

wynagrodzenia, muzeum przetwarza następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wysokość wynagrodzenia;

5) numer rachunku bankowego.”;

12) w art. 20 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W związku z zakupem zabytku, muzeum przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) imiona i nazwiska rodziców;

3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
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5) numer PESEL;

6) numer NIP;

7) rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

8) numer rachunku bankowego.”;

13) w art. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, muzeum, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Rada do Spraw Muzeów 

przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) imiona i nazwiska rodziców;

3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL;

6) numer NIP;

7) rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

8) numer rachunku bankowego.”;

14) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku przenoszeniem muzealium, muzeum lub podmiot, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1, przetwarzają następujące nade osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) imiona i nazwiska rodziców;

3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

5) numer PESEL;

6) numer NIP;

7) rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

8) numer rachunku bankowego.”;

15) w art. 29a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W związku z pozwoleniami, o których mowa w ust. 2, wojewódzki konserwator 

zabytków przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko lub pseudonim autora muzealium;

2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisu wykazu wywożonych muzealiów, w 

przypadku pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.”;
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16) w art. 31e po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza dane osobowe, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 i 3.”;

17) w art. 33d po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków komisji 

kwalifikacyjnej, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego i Rada do 

Spraw Muzeów przetwarzają następujące dane osobowe:

1)  imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy, zdobyte osiągnięcia i dorobek zawodowy w zakresie działalności 

muzealniczej.”;

18) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. W związku z prowadzeniem procedury dotyczącej stwierdzenia 

posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego 

albo kustosza, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego i komisja 

kwalifikacyjna, o której mowa w art. 33d ust. 1, przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy, zdobyte osiągnięcia i dorobek zawodowy w zakresie działalności 

muzealniczej.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9c ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 
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pomiarowe dotyczące tych odbiorców, na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych.”

2) w art. 32d wprowadza się następujące zmiany:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wykreślenie podmiotu przywożącego z rejestru podmiotów przywożących 

skutkuje usunięciem z rejestru jego danych.”,

b) w ust. 4 słowo „przekazuje” zastępuje się słowem „udostępnia”.

Art. 32. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 128, 777 i 966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80a:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarza, 

w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) data i miejsce urodzenia,

4) adres zamieszkania

− w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w art. 80a.”

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a - 5f w brzmieniu:

5a. Podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 oraz art. 80c ust. 1 i ust. 2a:

1) przetwarzają dane osobowe, o których mowa w ust. 5, w zakresie w jakim jest 

to niezbędne dla realizacji ich ustawowych zadań,

2) wdrażają środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, 

o których mowa w ust. 5.

5b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji 

przetwarzający dane osobowe na potrzeby centralnej ewidencji pojazdów, jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 

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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
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5c. Dane osobowe zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu tych danych, opisanym w stosownych politykach 

bezpieczeństwa danych osobowych.

5d. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji pojazdów, przepisów art. 15, 18, 19, 20 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie 

stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań, o których mowa w art. 80a.

5e. Przepisu art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli 

administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarzający dane 

osobowe na potrzeby centralnej ewidencji pojazdów, w terminie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu 

na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.

5f. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informuje o 

ograniczeniach, o których mowa w ust. 5b-5e na swojej stronie podmiotowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.”,

c) po ust. 5f dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w interesie publicznym oraz w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji;

2) zapewnienie integralności danych w ewidencji;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym ewidencja 

jest prowadzona dla podmiotów przetwarzających dane i informacje;

4) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych i informacji, w tym 

danych osobowych;

5) zapewnienie rozliczalności ewidencji.”;

2) w art. 100a:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarza, 

w szczególności następujące  dane osobowe:

1) imię i nazwisko,
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2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) data i miejsce urodzenia,

4) adres zamieszkania,

5) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę,

6) fotografię,

7) wzór podpisu,

8) numer telefonu,

9) adres poczty elektronicznej

- w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w art. 100a.”

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a - 6f w brzmieniu:

„6a. Podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1 oraz art. 100ah ust. 1 i 1a:

1) przetwarzają dane osobowe, o których mowa w ust. 5, w zakresie w jakim jest 

to niezbędne dla realizacji ich ustawowych zadań,

2) wdrażają środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, 

o których mowa w ust. 5.”

6b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji 

przetwarzający dane osobowe na potrzeby centralnej ewidencji kierowców jest 

zwolniony z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 

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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

6c. Dane osobowe zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu tych danych, opisanym w stosownych politykach 

bezpieczeństwa danych osobowych.

6d. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji kierowców, przepisów art. 15, 18, 19, 20 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie 

stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań, o których mowa w art. 100a.
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6e. Przepisu art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli 

administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarzający dane 

osobowe na potrzeby centralnej ewidencji kierowców, w terminie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu 

na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.

6f. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informuje o 

ograniczeniach, o których mowa w ust. 5b-5e na swojej stronie podmiotowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

c) po ust. 6f dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w interesie publicznym oraz w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji;

2) zapewnienie integralności danych w ewidencji;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym ewidencja jest 

prowadzona dla podmiotów przetwarzających dane i informacje;

4) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych i informacji, w tym 

danych osobowych;

5) zapewnienie rozliczalności ewidencji.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 

908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady do Spraw 

Narodowego Zasobu Bibliotecznego przetwarza się następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia związane z działalnością biblioteczną.”;
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2) w art. 6a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W związku z pozwoleniami, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Biblioteki 

Narodowej przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko lub pseudonim autora materiału bibliotecznego;

2) imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania wykazu wywożonych materiałów 

bibliotecznych, w przypadku pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.”;

3) po art. 6a dodaje się art. 6b i 6c w brzmieniu:

„Art. 6b. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 

ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 20a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25 i 

art. 26 ust. 1, biblioteki przetwarzają w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) pseudonim;

3) data i miejsce urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) płeć;

6) adres zamieszkania lub do korespondencji;

7) wykształcenie, zawód, miejsce pracy lub afiliacja, zajmowane stanowisko lub 

pełniona funkcja;

8) numer PESEL;

9) numer NIP;

10) rodzaj, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

11) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

12) numer rachunku bankowego;

13) adres prowadzenia działalności gospodarczej;

14) wizerunek;

15) język;

16) miejsce i obszar prowadzonej działalności;

17) nazwa, pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza;

18) dotyczące bieżącego udostępniania lub użyczania materiałów bibliotecznych, 

historii ich udostępniania lub użyczania oraz rezerwacji tych materiałów;

19) numer karty bibliotecznej.

Art. 6c. 1. Dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 2d, art. 6a ust. 4a, art. 6b, 

art. 7 ust. 6a oraz art. 17 ust. 4, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom 
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lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i są przechowywane wyłącznie 

przez okres niezbędny do realizacji zadań, obowiązków i uprawnień.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 2d, art. 6a ust. 

4a, art. 6b, art. 7 ust. 6a oraz art. 17 ust. 4, nie stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania 

przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 

2d, art. 6a ust. 4a, art. 6b, art. 7 ust. 6a oraz art. 17 ust. 4, ogranicza się stosowanie art. 12 

i 15 rozporządzenia 2016/679, w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, 

określone w tych przepisach biblioteka realizuje bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W 

pozostałych przypadkach biblioteka może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej 

kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

4. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator 

danych osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

5. Administrator danych osobowych może zlecać przetwarzanie w ich imieniu 

danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na 

zlecenie innego podmiotu.

6. Administrator danych osobowych informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 4-6, na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.”;

4) w art. 7 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków Krajowej Rady 

Bibliotecznej przetwarza się następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
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4) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

5) opis pracy i zdobyte osiągnięcia związane z działalnością biblioteczną.”;

5) w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady Naukowej 

przetwarza się następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

5) wykształcenie, posiadane tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko lub pełniona funkcja;

6) opis pracy i zdobyte osiągnięcia związane z działalnością biblioteczną.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820) w art. 60 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy 

„Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Art. 35. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 358 i 2103) po art. 6a dodaje się art. 6b i 6c w brzmieniu:

„Art. 6b § 1. Sądy wojskowe są administratorami danych osobowych 

przetwarzanych w postepowaniach sądowych.

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepis art. 

175f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2062, z późń. zm.) stosuje się odpowiednio.

Art. 6c. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach 

sądowych wykonują:

1) w zakresie działalności wojskowego sądu garnizonowego – prezes wojskowego sądu 

okręgowego;

2) w zakresie działalności wojskowego sądu okręgowego – Krajowa Rada 

Sądownictwa.

§ 2. Do nadzoru, o którym mowa w § 1, przepisy art. 175g § 2-4 ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stosuje się odpowiednio.”.
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Art. 36. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1371) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister 

właściwy do spaw zdrowia.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 

i 1428) w art. 6d ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z 

systemu w celu, w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie danych osobowych.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1277 i 1343) po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 94b. 1. Komornik przetwarza dane osobowe stron, uczestników postępowania 

oraz innych osób wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych 

zadań.

2. Komornik jest administratorem przetwarzanych danych osobowych, o których 

mowa w ust. 1.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust.1 i 3, 18, 19 i 21 ust. 1 rozporządzenia 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 danych osobowych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679”, nie stosuje 

się.

4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy szczególne 

przewidują odrębny tryb sprostowania.

Art. 94c. 1. Minister Sprawiedliwości oraz podmioty, o których mowa w art. 64 ust. 

2, mogą przetwarzać dane osobowe komorników i asesorów komorniczych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy, w szczególności w celu 

wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad działalnością komorników.
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2. W zakresie niezbędnym do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad 

działalnością komorników lub w ramach wglądu w czynności komorników osoby 

powołane do sprawowania nadzoru mogą również przetwarzać dane osobowe stron, 

uczestników postępowania oraz innych osób zawarte w dokumentacji, o której mowa w 

art. 37a.

Art. 94d. 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie 

ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) na potrzeby wykonywania zadań związanych z działalnością zespołu do 

przygotowania pytań testowych i zadań na egzamin konkursowy i komorniczy, 

a także komisji egzaminacyjnych i odwoławczych;

2) Krajowa Rada Komornicza – w przypadku danych osobowych przetwarzanych 

w ramach realizacji jej zadań określonych w ustawie;

3) izby komornicze – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku 

prowadzonych postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie skarg i 

wniosków oraz innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie 

ustawy akty prawne organów samorządu komorniczego postępowań dotyczących 

aplikantów komorniczych lub osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów 

komorniczych, a także osób przystępujących do egzaminu konkursowego i 

komorniczego;

4) komisje egzaminacyjne i odwoławcze – w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w toku postępowania o dopuszczenie do egzaminu konkursowego i 

komorniczego oraz w toku postępowania odwoławczego od wyników tych 

egzaminów;

5) prezesi właściwych sądów – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 

ramach realizacji ich zadań określonych w ustawie.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-art. 15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.
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4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016.679 o ochronie danych nie stosuje się, o ile 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 94e. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 94d 

ust. 1, określa administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z 

przepisów odrębnych.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 187 i 1334 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem usług hotelarskich, przedsiębiorcy prowadzący 

obiekty hotelarskie są administratorami danych osobowych klientów w tym danych osobowych 

dotyczących zdrowia.

5. Personel obiektu hotelarskiego jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji 

związanych z klientem uzyskanych w związku ze świadczeniem usług hotelarskich.”

2) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„35a. W stosunku do przedsiębiorców prowadzących obiekty hotelarskie ogranicza 

się stosowanie art. 14 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679”, w ten sposób, że w celu 

zawarcia umowy o usługi hotelarskie, jeżeli dane niezbędne do zawarcia umowy 

pozyskane zostały w sposób inny niż od klientów, przedsiębiorcy prowadzący obiekty 

hotelarskie zobowiązani są podać klientom informacje, o których mowa w art. 14 

rozporządzenia 2016/679 najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi 

hotelarskiej.”
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Art. 40. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, 648, 768, 935 i 1428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie 

portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, 

ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.”;

2) w art. 293 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Do przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą skarbową nie stosuje 

się art. 12-22 i art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).”.

Art. 41. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1988 z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

„39) profilowanie – profilowanie osób fizycznych w rozumieniu art. 4 pkt. 4 

rozporządzenia nr 2016/679;

40) rozporządzenie nr 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/579 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).”;

2) po art. 13b dodaje się art. 13c w brzmieniu:

„Art. 13c. 1. W przypadku pracownika i osoby ubiegającej się o zatrudnienie na 

stanowisku umożliwiającym dostęp do danych dotyczących banku lub klientów banku, 

bank może żądać od pracownika i tej osoby przedłożenia informacji dotyczących 

karalności, w tym  informacji czy ich dane osobowe są zgromadzone w Krajowym 

Rejestrze Karnym.

2. Bank ma prawo żądać od pracownika danych biometrycznych, w szczególności 

w postaci odcisków palców, głosu, obrazu rogówki i sieci żył palców, jeżeli podanie 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1997 i 2260 oraz z 
2017 r. poz. 85, 724, 768, 791 i 1089. 
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takich danych jest konieczne ze względu na kontrolę dostępu do informacji 

przetwarzanych przez bank i pomieszczeń.

3. Bank ma prawo przechowywania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 i 

2, wyłącznie przez okres zatrudnienia pracownika.

4. Przepis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

u przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, o których mowa w art. 6a ust. 1.”;

3) w art. 70  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W celu oceny zdolności kredytowej, o której mowa w ust. 1, oraz wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2, bank może przetwarzać dane osobowe w 

sposób zautomatyzowany, w  tym poprzez profilowanie.”.

4) w art. 105:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań,”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć 

instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania, w tym profilowania i 

udostępniania:”;

5) art. 105a ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przetwarzanie, w tym profilowanie, przez banki, inne instytucje ustawowo 

upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także 

instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę 

bankową i informacji udostępnionych przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o 

których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w 

zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, 

art. 105 i art. 106-106d:

1) w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,

2) do celów statystycznych i analiz - stanowiących  realizację obowiązków określonych 

w przepisach odrębnych - których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie 

służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób 

fizycznych.”;
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6) art. 106d otrzymuje brzmienie:

„Art. 106d. 1. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania 

kredytów, instytucje utworzone na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, podmioty, 

których podstawowa działalność polega na udostępnianiu składników majątkowych na 

podstawie umowy leasingu, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać, w tym dokonywać 

profilowania, i wzajemnie udostępniać informacje, w tym informacje objęte tajemnicą 

bankową, w przypadkach:

1) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3;

2) przestępstw lub uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych 

na szkodę banków, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania 

kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, i ich klientów, w celu i zakresie niezbędnym do 

zapobiegania tym przestępstwom.

2. Do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 nie stosuje się art. 13 

rozporządzenia nr 2016/679 w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 1 podlega zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.”;

7) art. 112b otrzymuje brzmienie:

„Art. 112b. 1. Banki w zakresie realizowanych zadań mogą przetwarzać dla celów 

prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób 

fizycznych oraz dane biometryczne w rozumieniu art. 4 pkt 14 rozporządzenia nr 

2016/679 w celu zidentyfikowania lub weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, a także  

uwierzytelnienia czynności dokonywanej przez osobę fizyczną.

2. Instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 mogą przetwarzać informacje 

zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych oraz dane biometryczne w 

rozumieniu art. 4 pkt. 14 rozporządzenia 2016/679 w celu zidentyfikowania lub 

weryfikacji tożsamości  osoby fizycznej.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
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przetwarzania danych biometrycznych, uwzględniając zapewnienie ochrony 

przetwarzanych danych biometrycznych odpowiedniej do zagrożeń.”;

8) po art. 112d dodaje się art. 112e w brzmieniu:

„Art. 112e. 1. Banki oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, będące 

administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679, nie są 

obowiązane do:

1) wykonywania obowiązków określonych w art. 13 ust. 2  lit.  f, art. 14 ust. 2 lit. g i 

art. 15 ust. 1 lit. h rozporządzenia 2016/679 w przypadku przetwarzania danych 

osobowych, na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu zgodnie z art. 106 oraz przeciwdziałania przestępstwom,  zgodnie z art. 

106a i 106d;

2) zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych na podstawie art. 34 rozporządzenia 2016/679, jeżeli takie 

zawiadomienie może spowodować naruszenie stabilności funkcjonowania sektora 

bankowego;

3) udzielania informacji i prowadzenia komunikacji zgodnie z art. 12 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679 częściej niż raz na 3 miesiące; w przypadku żądania 

klienta udostępniania informacji częściej niż raz na 3 miesiące, bank jest uprawniony 

do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym w związku 

z udzieleniem informacji.

2. Uprawnienie do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

2016/679, nie dotyczy przenoszenia danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1510) po art. 9a 

dodaje się art. 9b w brzmieniu:

„Art. 9b. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa art. 9a przepisów 

art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, art. 14, art. 17-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje 

się.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) wprowadza się 

następujące zmiany:

1)  w art. 57f ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji tożsamości osób, o 

których mowa w art. 53b, w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału Genetycznego, 

zwaną dalej „Bazą”, której administratorem jest Prezes Instytutu Pamięci.”;

2) w art. 53h uchyla się ust. 3;

3) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W działalności Instytutu Pamięci określonej w art. 1 do przetwarzania 

danych osobowych w celach archiwalnych, przepisów art. 15 i 16 oraz 18 - 21 

rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) nie 

stosuje się.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, 

z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 1948) w art. 27 

wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane, o których jest mowa w ust. 2 i 2a, z 

wyłączeniem ust. 2 pkt 2, dotyczące żołnierzy zawodowych. Dane te przetwarza się w 

celu realizacji zadań, o których jest mowa w ust. 1:

1) na obszarze całego kraju — w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;

2) na obszarze właściwości miejscowej — w Oddziałach Żandarmerii Wojskowej.”;

2)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dane osobowe, o których  mowa w ust. 3, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji o klauzuli tajności 

„zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 922) art. 10c otrzymuje brzmienie:

„Art. 10c.1.  Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.

2. Rzecznik może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 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 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), wyłącznie w celu ochrony praw dziecka przy 

realizacji swoich ustawowych zadań.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych 

zgromadzonych w Rejestrze.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1, przepisów art. 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się.”;

2) w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów 

art. 15 ust. 1, 16, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie stosuje się.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442) w art. 1 po ust. 7 dodaje się ust. 

8 w brzmieniu:

„8. Spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w zakresie 

danych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym 

przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni 

mieszkaniowej.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina 

(Dz. U. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
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„Art. 5a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5, Instytut przetwarza w 

szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) obywatelstwo;

5) adres zamieszkania lub do korespondencji;

6) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) informacje dotyczące działalności w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka 

Chopina.

2. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 80 

lat.

3. Instytut może zlecać przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych lub pełnić 

funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w 

ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, w szczególności w kultywowaniu wiedzy i 

pamięci o kompozytorze, prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o 

twórczości i osobie Fryderyka Chopina, popularyzowaniu jego twórczości, a także 

pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc 

związanych z jego życiem i twórczością, nadaje się odznakę honorową „Zasłużony dla 

Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, zwaną dalej „Odznaką”.

2. Odznaka może być przyznana tej samej osobie fizycznej lub jednostce 

organizacyjnej tylko jeden raz.

3. Odznakę nadaje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu 

terytorialnego;

3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 

4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161);

4) podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej 

lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;
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5) kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej;

6) instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania 

naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba fizyczna:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) imiona rodziców,

d) obywatelstwo,

e) adres zamieszkania lub do korespondencji,

f)wykształcenie i posiadane tytuły naukowe,

g) miejsce pracy i zajmowane stanowisko,

h) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

i) informacje dotyczące działalności w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka 

Chopina;

2) w przypadku gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna:

a) nazwę,

b) siedzibę i adres,

c) charakter prowadzonej działalności,

d) datę utworzenia,

e) osiągnięcia,

3) uzasadnienie wniosku.

5. Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1, wynosi 80 lat.

6. W związku z procedurą nadawania Odznaki minister przetwarza dane osobowe 

kandydata lub odznaczonego zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

7. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez komisję do spraw opiniowania wniosków 

o nadanie Odznaki, zwaną dalej „komisją”, która rekomenduje ministrowi osobę lub 

jednostkę organizacyjną do nadania Odznaki.

8. W skład Komisji wchodzi od 5 do 9 osób, powoływanych przez ministra na okres 

roku, uznawanych za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i 

twórczości Fryderyka Chopina. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
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9. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra w terminie 

14 dni przed dniem posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 5, ogłasza się termin 

składania wniosków, o których mowa w ust. 3.

10. Informacje o nadanych Odznakach podaje się do publicznej wiadomości w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

11. Instytut prowadzi ewidencję osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, 

którym nadano Odznakę.

12. Ewidencja zawiera dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz datę nadania 

Odznaki.

13. Minister określi, w drodze rozporządzenia, tryb rozpatrywania wniosku o 

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, 

sposób nadania i noszenia Odznaki, tryb działania komisji do spraw opiniowania 

wniosków o nadanie Odznaki, w tym sposób wybierania Przewodniczącego i Sekretarza, 

wzór wniosku o nadanie Odznaki, wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji 

potwierdzającej nadanie Odznaki, wzór duplikatu Odznaki i legitymacji oraz warunki ich 

wydawania, uwzględniając sprawne przeprowadzenie postępowania o nadanie Odznaki, 

ujednolicenie sposobu składania wniosków o nadanie Odznaki, wzornictwo stosowane w 

polskiej falerystyce oraz godne i uroczyste uhonorowanie osób fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych, którym jest nadawana Odznaka.”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Dane osobowe, o których mowa w art. 5a ust. 1, oraz zawarte we 

wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.2. W związku z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 5a ust. 1, oraz zawartych we 

wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, ogranicza się stosowanie art. 12 i art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten sposób, że prawa osoby, której dane 

dotyczą, określone w tych przepisach Instytut realizuje bezpłatnie raz na sześć miesięcy. 
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W pozostałych przypadkach administrator danych osobowych może pobrać opłatę w 

wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5a ust. 1 nie stosuje 

się art. 14 i 19 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,  o których mowa w art. 5.

4. Do przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w 

art. 6 ust. 4 pkt 1, nie stosuje się art.14 rozporządzenia 2016/679, w zakresie w jakim dane 

te pochodzą od podmiotu wnioskującego o przyznanie odznaki.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator 

danych osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6. Administrator danych osobowych informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 2-5, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) w 

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się 

przepisy o ochronie danych osobowych.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 

1442) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 21a dotyczące 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się 

odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

praw i obowiązków organów takich jednostek.”;

2) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Gmina jest administratorem danych osobowych w zakresie danych 

dotyczących umowy najmu lub przekazanych do podjęcia działań na wniosek osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy.”.
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Art. 51. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 180) w art. 7 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, o którym mowa w ust. 1, jest administratorem 

danych osobowych.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 157 po § 2 dodaje się § 2a-2f w brzmieniu:

„§ 2a. Administratorami danych osobowych biegłych sądowych oraz osób 

ubiegających się o ustanowienie biegłym sądowym przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień dotyczących ustanawiania biegłych sądowych, 

zwalniania ich z funkcji oraz prowadzenia list biegłych sądowych są prezesi sądów 

okręgowych oraz Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań.

§ 2b. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 2a, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje 

się.

§ 2c. Wyłączenia, o których mowa w § 2b, stosuje się w przypadku danych 

osobowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub 

uprawnień, o których mowa w § 2a.

§ 2d. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, chyba, że przepis 

szczególny stanowi inaczej.

§ 2e. Dane osobowe, o których mowa w § 2a, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

§ 2f. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w § 2a, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.”;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2103 i 2261 oraz z 
2017 r. poz. 38, 60, 803 i 1139. 
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2) po art. 157e dodaje się art. 157ea w brzmieniu:

„Art. 157ea. § 1. Administratorami danych osobowych stałych mediatorów oraz 

osób ubiegających się o wpis na listę stałych mediatorów przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień dotyczących wpisu na listę stałych mediatorów, 

skreślenia z tej listy oraz prowadzenia list stałych mediatorów są prezesi sądów 

okręgowych, prezesi sądów apelacyjnych oraz Minister Sprawiedliwości w zakresie 

realizowanych zadań.

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepisów art. 13-

15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

§ 3. Wyłączenia, o których mowa w § 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w § 1.

§4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/79 nie stosuje się, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej.

§5. Dane osobowe, o których mowa w § 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

§6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w § 1, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.”;

3) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:

„Art. 168a. §1. Administratorami danych osobowych ławników oraz osób 

ubiegających się o funkcję ławnika przetwarzanych w celu realizacji zadań, obowiązków 

lub uprawnień dotyczących wyborów ławników, odwołania z funkcji albo stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu ławnika, prowadzenia list ławników oraz wyznaczania ławników 

do orzekania są rady gmin, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w 

zakresie realizowanych zadań.

§2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepisów art. 13-

15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

§3. Wyłączenia, o których mowa w § 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w § 1.

§4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/79 nie stosuje się, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej.
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§5. Dane osobowe, o których mowa w § 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

§6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w § 1, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.”.

4) w art. 175a:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich 

zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów 

kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów.”,

b) uchyla się § 2;

5) w art. 175c § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu służącego do 

przetwarzania danych osobowych uzyskanych z systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 213 § 1a Kodeksu postępowania karnego.”;

6) po art. 175c dodaje się art. 175d-175g w brzmieniu:

„Art.175d. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach 

teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach 

teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz w systemach 

teleinformatycznych, w których prowadzone są urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy 

teleinformatyczne) są: sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo 

realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister 

Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Art. 175e. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach 

sądowych są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań 

z zakresu ochrony prawnej.

Art. 175f. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych,  w 

rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych, przepisów 

art. 13-16 oraz 18-21 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

Art. 175g. §1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których 

administratorami są sądy zgodnie z art. 175d i 175e wykonują:

1) w zakresie działalności sądu rejonowego – prezes sądu okręgowego;

2) w zakresie działalności sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego;
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3) w zakresie działalności sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

§2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy, o których mowa w § 1:

1) rozpatrują skargi związane z operacjami przetwarzania danych osobowych;

2) podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród nadzorowanych 

administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach 

wynikających z rozporządzenia2016/679;

3) współpracują z innymi organami sprawującymi nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez sądy i trybunały oraz z 

organami nadzorczymi w rozumieniu art. 51  rozporządzenia2016/679, w tym dzielą 

się informacjami oraz świadczą wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego 

stosowania rozporządzenia 2016/679.

§3. Organy, o których mowa w § 1, są uprawnione do:

1) nakazywania administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu albo ich 

przedstawicielom dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań 

tego organu;

2) zawiadamiania administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu 

naruszenia rozporządzenia 2016/679;

3) uzyskiwania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich 

danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do 

realizacji swoich zadań;

4) uzyskiwania dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu 

przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, 

zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa 

członkowskiego;

5) wydawania ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

dotyczących możliwości naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679;

6) udzielania upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w 

przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679 przez operacje 

przetwarzania;

7) wzywania administratora lub podmiotu przetwarzającego do dostosowania operacji 

przetwarzania danych do przepisów rozporządzenia 2016/679.

§4. Do przyjmowania i rozpatrywania skarg związanych z operacjami przetwarzania 

danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo 
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realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

rozdziału 5a”.

Art. 53. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Kurator zawodowy przetwarza dane osób, których dotyczy postępowanie 

oraz innych osób wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych 

zadań, w tym również dane w formie zapisu elektronicznego, uzyskane przez podmioty i 

osoby, o których mowa w art. 9 pkt 5 oraz, podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 

2260).

2. Administrator danych, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany udostępnić dane 

osobowe również w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, stanu majątkowego, sytuacji 

bytowej, zatrudnienia, nauki, nałogów lub życia rodzinnego oraz dane dotyczące 

przestrzegania porządku prawnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, 

a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

3. Administrator danych udostępnia dane kuratorowi zawodowemu nieodpłatnie.”;

2) po art. 35 dodaje się art. 35a i 35b w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Kurator okręgowy, zastępca kuratora okręgowego oraz zawodowy 

kurator sądowy delegowany do biura kuratora okręgowego w celu wykonywania 

ustawowych zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych, 

może przetwarzać dane osobowe kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich, 

kandydatów na aplikację kuratorską, pracowników zapewniających obsługę biurową 

kuratorów sądowych, kuratorów delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, a także osób, o których mowa w art. 9a.

2. Prezes sądu okręgowego, a także prezes sądu rejonowego może przetwarzać dane 

osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

realizowania obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze stosunku pracy albo 

innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego 

nad działalnością sądów.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również kierownikowi 

zespołu w związku z wykonywaniem przez niego ustawowych działań w zakresie działań 

zespołu.
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4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Krajowej Radzie 

Kuratorów w związku z wykonywaniem przez nią ustawowych zadań określonych w art. 

46, z wyłączeniem danych osobowych osób, o których mowa w art. 9a.

Art. 35b. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych

w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie ustawy w 

Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) prezesi właściwych sądów w zakresie wykonywania zadań ustawowych;

3) Krajowa Rada Kuratorów w zakresie wykonywania zadań ustawowych;

4)  okręgowe zgromadzenia kuratorów – w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych w zakresie wykonywania przewidzianych przez ustawę zadań 

organów samorządu kuratorskiego dotyczących kuratorskiej służby sądowej.”

3) w art. 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kuratorowi społecznemu, w związku z wykonywaniem czynności zleconych 

przez sąd lub kuratora zawodowego, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 i 

9a.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U z 2016 r. poz.  1483 i 1948), wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„1. Żandarmeria Wojskowa, w celu realizacji  zadań określonych w art. 4 ust. 1, z 

zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 30—33przetwarza dane osobowe.

2. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań, o których jest mowa w art. 4 ust.1 

przetwarza  informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób:

1) podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych;

2) zatrzymanych;

2) o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;

3) poszukiwanych;

4) zaginionych;

5) zobowiązanych do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym.
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2a. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) dane dotyczące kodu genetycznego obejmującego informacje wyłącznie o 

niekodującej części DNA;

2) odciski linii papilarnych;

3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku;

4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy;

5) informacje o:

a) miejscu zamieszkania lub pobytu,

b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej 

i stanie majątku,

c) dokumentach i przedmiotach którymi sprawca się posługuje,

d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,

e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych.

2b. Informacji, o których jest mowa w ust 2a, nie pobiera się w przypadku gdy nie 

mają one przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu lub nie są przydatne do dokonania analizy oświadczenia o stanie 

majątkowym.

2c. Żandarmeria Wojskowa może przetwarzać w celu realizacji zadań, o których jest 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 dane osobowe pokrzywdzonych czynem zabronionym oraz 

osób, które mogą dostarczyć informacji o czynach zabronionych.

2d. Dane osobowe, o których jest mowa w ust. 2c obejmują imię i nazwisko, imiona 

rodziców, numer PESEL, stopień wojskowy, lub miejsce pracy albo pełnienia służby oraz 

miejsce zamieszkania.

3. Dane osobowe, o których jest mowa w ust. 2 i 5 6, z wyłączeniem danych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową oraz dane 

o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym, przechowuje się, z zastrzeżeniem ust. 4 

i 5, przez okres niezbędny do wykonania ustawowych zadań przez Żandarmerię 

Wojskową. Organy Żandarmerii Wojskowej dokonują weryfikacji tych danych nie 

rzadziej, niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji.

4. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 

związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób podejrzanych 
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o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane 

za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie 

po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia.

5. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 

ustawy może przetwarzać informacje w tym dane osobowe, również w formie zapisu 

elektronicznego, uzyskane przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe, , w 

szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru PESEL, a także uzyskane w 

wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych , w tym 

również w wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą. Administratorzy danych, 

gromadzonych w tych zbiorach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania, na 

podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub 

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, okazanego przez żołnierza Żandarmerii 

Wojskowej, wraz z legitymacją służbową. Fakt udostępnienia tych danych podlega 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

6. Organy, o których  mowa w ust. 5 6, mogą zawierać z Komendantem Głównym 

Żandarmerii Wojskowej pisemną umowę o udostępnianiu jednostkom organizacyjnym 

Żandarmerii Wojskowej informacji w tym danych osobowych w drodze teletransmisji bez 

konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych, 

jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności.

7. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań, o których jest mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 1-7 przetwarza dane osobowe, w:

1) Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej na obszarze całego kraju;

2) jednostkach i komórkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej — na obszarze 

ich właściwości miejscowej.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przetwarzania informacji, w tym danych 
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osobowych, o których jest mowa w ust. 2a i 6, reguły ich przechowywania, a także wzory 

dokumentów obowiązujących przy ich przetwarzaniu.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia, o którym jest mowa w ust. 6, uwzględniając niezbędne dane żołnierza 

Żandarmerii Wojskowej.

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o 

których mowa w ust. 2, 2a, 2c, 2d i 3, w zbiorach danych, piony funkcjonalne 

uprawnione do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących 

przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności 

w prowadzonych postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed 

nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów 

informacji;

2) wzór upoważnienia o którym mowa w ust. 5, uwzględniając niezbędne dane 

żołnierza Żandarmerii Wojskowej.

2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. W stosunku do osób ubiegający się o przyjęcie do służby lub pracy w 

Żandarmerii Wojskowej przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. W ramach 

postępowania kwalifikacyjnego można przeprowadzić dobór celowy na stanowiska 

specjalistyczne, polegający na selekcji pozytywnej, określającej predyspozycje do objęcia 

stanowiska służbowego w strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej lub na 

danym stanowisku specjalistycznym.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie 

kwalifikacyjne w stosunku do wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

służby lub pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii 

Wojskowej w Warszawie oraz w stosunku do kandydatów na stanowiska w korpusie 

oficerów zawodowych ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 

może upoważnić właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do 

organizacji lub przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii 

Wojskowej podległych bezpośrednio Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej 
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organizują i prowadzą postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w podległych im jednostkach 

organizacyjnych.

4. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada 

predyspozycje i spełnia warunki do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej.

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub osoby przez niego upoważnione 

w ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą przeprowadzić:

1) wobec kandydata do pracy:

a) rozmowę kwalifikacyjną,

b) sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i Kartotece Komendy Głównej 

Policji – Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP) oraz ewidencjach i 

kartotekach powszechnie niedostępnych, o których jest mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935),

c) wywiad o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy,

d) badania psychologiczne - w przypadku stanowisk pracowniczych 

wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

2) wobec kandydata do służby, czynności wymienione w pkt 1, oraz:

a) egzamin ze sprawności fizycznej,

b) egzamin z poziomu znajomości języków obcych,

c) badania psychologiczne,

d) badania psychofizjologiczne.

6. Żandarmeria Wojskowa, w granicach prowadzonych postepowań 

kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych  może 

przetwarzać informacje, w tym dane osobowe kandydatów do służby i pracy w 

Żandarmerii Wojskowej. Informacje te przetwarza się w zbiorach danych prowadzonych 

w systemach informatycznych lub w formie drukowanych wykazów lub rejestrów 

przeznaczonych do przetwarzania danych lub ręcznie wypełnionych arkuszy w celu 

prowadzenia postepowań kwalifikacyjnych o przyjęcie do Żandarmerii Wojskowej.

7. Informacje, o których jest mowa w ust. 6 mogą obejmować:

1) wobec kandydata do pracy:

a) zdjęcie kandydata,

b) nazwisko kandydata,



– 88 –

c) nazwiska poprzednie (również nazwisko rodowe) kandydata,

d) imiona kandydata,

e) imię ojca kandydata,

f) imię i nazwisko panieńskie matki kandydata,

g) imiona poprzednie (w razie ich zmiany) kandydata,

h) stan cywilny,

i) data urodzenia kandydata,

j) miejsce urodzenia kandydata,

k) posiadane obywatelstwo kandydata,

l) posiadane uprzednio obywatelstwa kandydata,

m) seria i numer dowodu osobistego kandydata,

n) PESEL kandydata,

o) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) kandydata,

p) posiadany stopień wojskowy kandydata lub inny stopień w instytucji określonej 

w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138),

r) seria i nr książeczki wojskowej kandydata,

s) aktualne miejsce zamieszkania (zameldowanie na pobyt stały) kandydata,

t) aktualny adres pobytu czasowego kandydata,

u) seria i nr paszportu kandydata,

w) aktualne miejsce (a) pracy, służby kandydata,

y) dochody kandydata,

z) dane dotyczące służby (zatrudnienia) w okresie ostatnich 10 lat,

aa)posiadane wykształcenie kandydata,

ab) dane dotyczące ukończenia uczelni, szkół i kursów,

ac) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej,

ad) wyniki wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy,

ae) wyniki sprawdzeń w kartotekach niedostępnych powszechnie o których jest 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych,

af) wynik sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym i Kartotece Komendy 

Głównej Policji - Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP),

ag) wynik badania psychologicznego,
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ah) wynik postępowania kwalifikacyjnego;

2) wobec kandydata do służby, informacje wymienione w pkt 1, oraz:

a) wynik badania psychofizjologicznego,

b) wyniki testu sprawnościowego,

c) wyniki sprawdzianu kwalifikacji językowych.

7. Przepis ust. 5 pkt 2 lit. d można stosować odpowiednio do żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej przed wyznaczeniem na stanowiska służbowe.

8. Informacje, o których jest mowa w ust. 7 są przechowywane przez okres 5 lat od 

zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem dokumentacji badania 

psychologicznego zakończonego wynikiem pozytywnym, którą przechowuje się przez 

okres 20 lat, licząc od dnia przeprowadzenia badania. Administratorem danych 

osobowych jest organ właściwy do przeprowadzenia kwalifikacji. Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

uzyskanych w procesie kwalifikacji na stanowiska służby i pracy w jednostkach 

organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej w zakresie niezbędnym do działalności 

kadrowej.

9. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. ac -ah 

oraz pkt 2, przepisów art. 5 ust. 2, art. 15 ust. 3 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie 

stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

przebiegu i wyniku kwalifikacji.

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia sposób i tryb 

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej oraz wzory 

ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Do jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy 

pełniących służbę w tych jednostkach w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje 

się przepisy dotyczące jednostek wojskowych i żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - poza 

warunkami ogólnymi ustalonymi dla żołnierzy - warunki fizyczne i psychiczne oraz 

kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, w szczególności wymagania co do stanu 

zdrowia i sprawności fizycznej oraz wykształcenia i umiejętności, a także wymogu 

niekaralności, z rozróżnieniem żołnierzy zawodowych i niezawodowych.
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3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - obok 

posiadanego przez żołnierzy - umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, niezbędne im do wykonywania zadań Żandarmerii Wojskowej.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia:

1) plany i programy szkolenia specjalistycznego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;

2) formy, metody, sposoby i środki wykonywania czynności służbowych przez 

żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, w zakresie objętym przepisami ustawy.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Organy, o których mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem przez nie 

ustawowych zadań uprawnione są do przetwarzania danych osobowych na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.”;

2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

Art. 55a. 1. W granicach zadań, o których mowa w art. 50, Inspekcja Transportu 

Drogowego może przetwarzać dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, bez wiedzy i zgody osoby, której te dane 

dotyczą.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego może 

nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, 

prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe 

jednostki organizacyjne.

3. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, administratorzy zbiorów 

danych, o których mowa w ust. 2, udostępniają Inspekcji Transportu Drogowego 

przetwarzane w nich dane na podstawie pisemnego wniosku Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego, wojewódzkiego inspektora lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) oznaczenie sprawy;

2) określenie zbioru danych, z którego te dane mają zostać udostępnione;
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3) wskazanie danych podlegających udostępnieniu.

5. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w ust. 2, mogą zawierać z 

Głównym  Inspektorem Transportu Drogowego lub wojewódzkim inspektorem pisemną 

umowę o udostępnianiu jednostkom organizacyjnym Inspekcji Transportu Drogowego 

informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności 

składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych, jeżeli jednostki te 

spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie.

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do danych osobowych i innych 

informacji uzyskiwanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 6, mogą odmówić przekazania Inspekcji 

Transportu Drogowego informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to 

uniemożliwić wykonywanie ich ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych 

o osobie niebędącej ich funkcjonariuszem i udzielającej pomocy tym podmiotom.

8. Inspekcja Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe przez okres, w 

którym są one niezbędne do realizacji jej ustawowych zadań. Inspekcja Transportu 

Drogowego dokonuje, nie rzadziej niż co 5 lat, weryfikacji potrzeby dalszego 

przetwarzania tych danych, usuwając dane zbędne.”.

3) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji 

jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 

2016/679.”.
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Art. 56. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 

pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) po dziale IV dodaje 

się dział IV a w brzmieniu:

„DZIAŁ IVA

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 43a. Do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 16a-16 c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 5a-5c 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wybrane zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług 

świadczonych droga elektroniczną.”;

2) w art. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Do uzyskania zgody usługobiorcy zastosowanie mają przepisy o ochronie 

danych osobowych.”;

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na 

otrzymywanie takiej informacji.”;

5) tytuł Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Wybrane zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług 

drogą elektroniczną”;

6) uchyla się art. 16 i 17;

7) w art. 18:

a) uchyla się ust. 1-4,



– 93 –

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uwzględniając przepisy rozporządzenia 2016/679 w tym zasady wskazane w 

art. 5, usługodawca w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może 

przetwarzać w szczególności dane charakteryzujące sposób korzystania przez 

usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, w tym dane eksploatacyjne, 

przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom 

państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań.”;

8) w art. 19 uchyla się ust. 1, 2, 4 i 5;

9) uchyla się art. 20 - 22.

Art. 58. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. § 1. Sądy administracyjne są administratorami danych osobowych 

przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych przepis art. 

175f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2062, z późń. zm.) stosuje się odpowiednio.”;

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez wojewódzkie 

sądy administracyjne w postępowaniach sądowych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.

§ 2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w postępowaniach sądowych sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa.

§ 3. Do nadzoru, o którym mowa w § 1 i 2, przepisy art. 175g § 2-4 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosuje się odpowiednio.”.
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Art. 59. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1254, 2103, 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. § 1. Sąd Najwyższy jest administratorem danych osobowych w ramach 

realizacji zadań, o których mowa w art. 1 pkt 1-2a.

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań, o których 

mowa w art. 1 pkt 1-2a, przepisów art. 13-16 oraz 18-21 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 

2016/679” nie stosuje się.”;

2) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Sąd Najwyższy 

w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 1 pkt 1-2a, wykonuje Krajowa Rada 

Sądownictwa.

2. Do nadzoru, o którym mowa w § 1, przepisy art. 175g § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późń. zm.) 

stosuje się odpowiednio.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 oraz z 2017 r. poz. 1089) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 98 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Fundusz przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania 

przepisów art. 11 ust. 3, art. 14 ust. 4-5, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2, art. 43, art. 58, art. 84-

87, art. 88 ust. 7, art. 90, art. 91, art. 94, art. 98 ust. 1-4, art. 102, art. 102a, art. 110-111 

oraz art. 113-114.

7. Fundusz może przetwarzać dane osobowe dotyczące zdrowia, a także dane 

dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków 

bezpieczeństwa, w zakresie niezbędnym do:

1) dochodzenia zwrotu odszkodowania, o którym mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 

58;
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2) zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 98;

3) ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 

ust. 3;

4) kontroli spełnienia obowiązków zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, o której mowa w art. 84 ust. 2 

pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz dochodzenia opłaty za niespełnienie tych 

obowiązków, o którym mowa w art. 90 i art. 91;

5) realizacji zadań, o których mowa w art. 102 i art. 102a;

6) dochodzenia zwrotu świadczenia i poniesionych kosztów, w przypadkach 

określonych w art. 110 ust. 1, a także określenia sytuacji materialnej i majątkowej, 

o którym mowa w art. 94 i art. 110 ust. 2;

7) wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 111, art. 113 i art. 114.”;

2) po art. 98 dodaje się art. 98a-98d w brzmieniu:

„Art. 98a. Prawa osoby, której dane dotyczą, określone w art. 15-22 i art. 34 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzenie 2016/679”, Fundusz realizuje bezpłatnie raz na sześć 

miesięcy. W pozostałych przypadkach Fundusz może pobrać opłatę w rozsądnej 

wysokości.

Art. 98b. Do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania przez Fundusz 

zadań ustawowych, nie stosuje się:

1) art. 13 ust. 2 lit. f i ust. 3 rozporządzenia 2016/679 w zakresie, w jakim dane te są 

niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań ustawowych;

2) art. 19 rozporządzenia 2016/679 - w przypadku danych osobowych przekazanych 

przez zakład ubezpieczeń;

3) art. 34 rozporządzenia 2016/679 - w przypadku gdy realizacja obowiązku 

wynikającego z tego przepisu spowodowałaby nadmierny koszt po stronie 

Funduszu.

Art. 98c. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 88, art. 98, art. 102 i art. 

102a, Fundusz podejmuje decyzje w indywidualnych przypadkach w oparciu o 

zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
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Art. 98d. Bez uszczerbku dla realizacji zadań ustawowych, Fundusz może zlecać 

przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.”;

3) w art. 102 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz art. 103, w 

celu:

1) kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

2) identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową;

3) identyfikacji szkód wynikających z przestępstwa;

4) w innym niż wskazany w pkt 1-3 - po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie 

tożsamości osoby, której dane dotyczą.”;

4) w art. 102a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz tworzy i prowadzi informatyczną bazę danych w zakresie niezbędnym 

do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, identyfikacji, weryfikacji i 

przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego, 

obejmującą w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i 

świadczeniach z umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

5) w art. 122:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Biura należy:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Bez uszczerbku dla realizacji zadań ustawowych, Biuro może zlecać 

przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.”;

6) po art. 136 dodaje się art. 136a-136f w brzmieniu:

„Art. 136a. Biuro przetwarza dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, 

wyroków skazujących, naruszeń prawa oraz powiązanych środków bezpieczeństwa, w 

zakresie niezbędnym do wykonywania przepisów art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 

3 oraz realizacji zadań, o których mowa w art. 78, art. 83-83b, art. 122 ust. 1 pkt 3-4 i 6-

8, art. 123-125 oraz art. 129-136.
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Art. 136b. Prawo osoby, której dane dotyczą, określone w art. 15-22 i art. 34 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Biuro realizuje bezpłatnie raz na sześć 

miesięcy. W pozostałych przypadkach Biuro może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

Art. 136c. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykonywania 

przez Biuro zadań ustawowych, nie stosuje się:

1) art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 2016.679;

2) art. 14 rozporządzenia nr 2016/679 - w przypadku otrzymania danych od 

zagranicznego biura narodowego, krajowego lub zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń, zagranicznego organu odszkodowawczego, zagranicznego ośrodka 

informacji, Funduszu lub zagranicznego funduszu gwarancyjnego;

3) art. 19 rozporządzenia nr 2016/679 - w przypadku, gdy odbiorcą danych było 

zagraniczne biuro narodowe, krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, 

zagraniczny organ odszkodowawczy, zagraniczny ośrodek informacji, Fundusz lub 

zagraniczny fundusz gwarancyjny;

4) art. 34 rozporządzenia nr 2016/679 - w przypadku, gdy realizacja obowiązku 

wynikającego z tego przepisu spowodowałaby nadmierne koszty po stronie Biura.

Art. 136d. Biuro w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4 

oraz art. 123 pkt 1 i 2, może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach w 

oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Art. 136e. Biuro przekazuje dane osobowe wyłącznie osobom i podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów ustawowych, w tym 

zagranicznemu biuru narodowemu, zagranicznemu organowi odszkodowawczemu, 

zagranicznemu ośrodkowi informacji, zagranicznemu funduszowi gwarancyjnemu, 

krajowemu i zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń oraz Funduszowi.

Art. 136f. Biuro przechowuje otrzymane dane przez 21 lat.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 8b w brzmieniu:

„Art. 8b.1. Centrum przetwarza, na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, dane osobowe uczestników, w tym dane dotyczące: pochodzenia 

etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, w zakresie niezbędnym do 

realizacji usług określonych w art. 3 ust. 1.
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2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, art. 18, art. 19 i art. 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie 

stosuje się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji usług określonych w art. 3 ust. 1.

4. Centrum jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 

realizacji usług określonych w art. 3 ust. 1.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust.  1, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.

7. Centrum i osoby realizujące usługi określone w art. 3 ust. 1 zobowiązane są do 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy realizacji tych 

usług.”;

2) po art. 18c dodaje się art. 18d w brzmieniu:

„Art. 18d. 1. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzają, na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, dane uczestników klubów 

integracji społecznej, w tym dane dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, 

nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, art. 18, art. 19 i art. 21 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej.

4. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, są administratorami danych 

osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej.
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5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust.  2, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.

7. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, zobowiązane są do zachowania 

poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy prowadzeniu działań w 

ramach reintegracji zawodowej i społecznej.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Dane osobowe, o których mowa w art. 8 ust. 1a, art. 14a ust. 1a, art. 22 

ust. 7, art. 23 ust. 3, art. 24a ust. 1a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 4a, art. 30 ust. 

2a, art. 32 ust. 11, art. 34 ust. 2b, art. 35a, art. 36 ust. 9, art. 38 ust. 1c, art. 50a, art. 59a 

ust. 3, art. 58a, art. 74 ust. 3, art. 81 ust. 3, art. 82a ust. 3, art. 83 ust. 2, art. 83a ust. 2a, 

art. 90 ust. 3, art. 91 ust. 5, art. 98 ust. 2a, art. 99a, art. 101a, art. 105a oraz art. 106 ust. 5, 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do 

realizacji zadań.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 8 ust. 

1a, art. 14a ust. 1a, art. 22 ust. 7, art. 23 ust. 3, art. 24a ust. 1a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 2, 

art. 29 ust. 4a, art. 30 ust. 2a, art. 32 ust. 11, art. 34 ust. 2b, art. 35a, art. 36 ust. 9, art. 38 

ust. 1c, art. 50a, art. 59a ust. 3, art. 58a, art. 74 ust. 3, art. 81 ust. 3, art. 82a ust. 3, art. 83 

ust. 2, art. 83a ust. 2a, art. 90 ust. 3, art. 91 ust. 5, art. 98 ust. 2a, art. 99a, art. 101a, art. 

105a oraz art. 106 ust. 5, ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, 

określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 
2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089. 



– 100 –

pozostałych przypadkach administrator danych osobowych ma prawo pobrać opłatę w 

wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 ust. 1a, art. 14a 

ust. 1a, art. 22 ust. 7, art. 23 ust. 3, art. 24a ust. 1a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 

4a, art. 30 ust. 2a, art. 32 ust. 11, art. 34 ust. 2b, art. 35a, art. 36 ust. 9, art. 38 ust. 1c, art. 

50a, art. 59a ust. 3, art. 58a, art. 74 ust. 3, art. 81 ust. 3, art. 82a ust. 3, art. 83 ust. 2, art. 

83a ust. 2a, art. 90 ust. 3, art. 91 ust. 5, art. 98 ust. 2a, art. 99a, art. 101a, art. 105a oraz 

art. 106 ust. 5 przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, 

w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których 

mowa w art. 8 ust. 1, art. 14a ust. 1, art. 22 ust. 1, 2, 4 i 6, art. 23 ust. 1, art. 24a ust. 1, art. 

25 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 29 ust. 1, 3 i4, art. 30 ust. 2, art. 32 ust. 2,3, 5, 7, 8 i 10, art. 33 

ust. 2-4, art. 34 ust. 2a, art. 35a, art. 36 ust. 1- 3, art. 38 ust. 1 i 1b, art. 42, art. 43, art. 44 

ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1 i 2, art. 47, art.48, art. 49 ust. 1, 1a i 3, art. 50 ust. 

1, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 i 1a, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 74 ust. 1, 

art. 81 ust.1, art. 82a ust. 1, art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 2, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 1 i 4, art. 

97 ust. 3, art. 98 ust. 3, art. 99 ust. 2, art. 100 ust. 1, art. 103, art. 105 ust. 1 oraz art. 106 

ust. 2.

4. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 35a, w celu prowadzenia 

dokumentacji aukcji, których przedmiotem są zabytki archeologiczne albo przedmioty 

wykopane z ziemi o cechach zabytku, nie stosuje art. 16 rozporządzenia 2016/679.

5. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 8 ust. 1,art. 14a ust. 1a, art. 22 

ust. 7, art. 23 ust. 3, art. 24a ust. 1a, art. 34 ust. 2b, art. 59a ust. 3, art. 101 ust. 1a oraz art. 

105a, nie stosuje się przepisów art. 18-20 rozporządzenia 2016/679.

6. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

7. Administrator danych osobowych może zlecać przetwarzanie w jego imieniu 

danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na 

zlecenie innego podmiotu.

8. Administrator danych osobowych informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 2-6 na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej 

stronie internetowej.”;
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2) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z prowadzeniem rejestru wojewódzki konserwator zabytków 

przetwarza następujące dane osobowe właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego 

gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji.”;

3) w art. 14a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z prowadzeniem Listy Skarbów Dziedzictwa minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące dane osobowe 

właściciela zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji.”;

4) w art. 22 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W związku z prowadzeniem ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 6, 

podmioty prowadzące ewidencje przetwarzają następujące dane osobowe właściciela lub 

posiadacza zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji.”;

5) w art. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W związku z prowadzeniem krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, Generalny Konserwator Zabytków  

przetwarza następujące dane osobowe właściciela lub posiadacza zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji.”;

6) w art. 24a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z prowadzeniem krajowego rejestru utraconych dóbr kultury 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko właściciela, posiadacza lub użytkownika zabytku;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji właściciela, posiadacza lub 

użytkownika zabytku;

3) imię i nazwisko wnioskodawcy;
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4) znajdujące się kopii zawiadomienia o przestępstwie, o której mowa w art. 24a ust. 6 

pkt 1.”;

7) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W związku z udostępnianiem dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

wojewódzki konserwator zabytków przetwarza następujące dane osobowe właściciela lub 

posiadacza zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

8) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki 

konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, 

określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac 

konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone 

w tym zabytku.

2. W związku z przedstawianiem zaleceń konserwatorskich, wojewódzki 

konserwator zabytków przetwarza następujące dane osobowe właściciela lub posiadacza 

zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

9) w art. 29 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i ust. 3-4, odpowiednio 

wojewódzki konserwator zabytków albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego przetwarzają następujące dane osobowe właściciela lub 

posiadacza zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;



– 103 –

10) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z wydawaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, wojewódzki 

konserwator zabytków przetwarza następujące dane osobowe właściciela lub posiadacza 

zabytku:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

11) w art. 32 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2–3 oraz ust. 5, 7, 

8 i 10, odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), wojewódzki konserwator 

zabytków lub dyrektor urzędu morskiego przetwarzają następujące dane osobowe osoby, 

która odkryła przedmiot, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

12) w art. 33 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2-4, odpowiednio 

wójt (burmistrz, prezydent miasta), wojewódzki konserwator zabytków lub dyrektor 

urzędu morskiego przetwarzają następujące dane osobowe osoby, która znalazła 

przedmiot, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

13) w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2b w brzmieniu:

„2a. Nagrodę przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków składany za 

pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków.

2b. W związku z przyznawaniem nagrody minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków oraz Generalny 

Konserwator Zabytków przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji znalazcy;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej znalazcy;
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4) imię i nazwisko autora opinii w sprawie.”;

14) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. W celu prowadzenia dokumentacji aukcji, których przedmiotem są 

zabytki archeologiczne albo przedmioty wykopane z ziemi o cechach zabytku, oraz w 

celu prowadzenia internetowej bazy danych zawierającej informacje o wybranych 

stanowiskach archeologicznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko użytkownika portalu;

2) imię i nazwisko osoby prowadzącej badania archeologiczne.”;

15) w art. 36 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W związku z pozwoleniami, o których mowa w ust. 1-2, odpowiednio 

wojewódzki konserwator zabytków, minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego albo dyrektor urzędu morskiego przetwarzają dane osobowe, o 

których mowa w art. 37 ust. 3 i 4.”;

16) w art. 38 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. W związku z przeprowadzaniem kontroli, odpowiednio wojewódzki 

konserwator zabytków, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego albo  Generalny Konserwator Zabytków przetwarzają następujące dane 

osobowe:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub adres do korespondencji kontrolowanej 

osoby fizycznej albo imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby.”;

17) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. W związku z prowadzeniem postępowań w sprawach decyzji, o których 

mowa w art. 43, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1 i 2, art. 47 i 48, art. 49 ust. 

1, 1a i 3 oraz art. 50 ust. 1, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor urzędu 

morskiego, wojewoda lub Generalny Konserwator Zabytków przetwarzają następujące 

dane osobowe osób, których te postępowania dotyczą:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;
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18) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art.58a. W związku z pozwoleniami, o których mowa w art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 

1 i 1a, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1, odpowiednio minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków albo Dyrektor 

Biblioteki Narodowej przetwarzają następujące dane osobowe w odniesieniu do osób 

fizycznych:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji właściciela 

zabytku;

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji wnioskodawcy;

3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisu wykazu wywożonych zabytków, w 

przypadku pozwolenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1.”;

19) w art. 59a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W związku z prowadzeniem księgi ewidencyjnej, podmiot prowadzący księgę 

przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w odniesieniu do osób 

fizycznych w zakresie:

1) imienia i nazwiska;

2) numeru NIP lub numeru PESEL, a w odniesieniu do cudzoziemców i osób 

niemających tych numerów - adres zamieszkania lub adres do korespondencji oraz 

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

20) w art. 74 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W związku z udzielaniem dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wojewódzki 

konserwator zabytków przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane w związku z 

działaniami przy zabytkach.”;
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21) w art. 81 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W związku z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, organ stanowiący gminy, powiatu 

lub samorządu województwa przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane w związku z 

działaniami przy zabytkach.”;

22) w art. 82a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W związku z udzielaniem dotacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące dane 

osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane w związku z 

działaniami przy zabytkach.”;

23) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1. Na zasadach określonych w przepisach o zasadach finansowania nauki, 

minister właściwy do spraw nauki może przyznać środki finansowe na badania 

konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z 

prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach.

2. W związku z przyznawaniem środków finansowych na badania konserwatorskie, 

architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem 

prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, minister właściwy do spraw 

nauki przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
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3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4)  numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane w związku 

z działaniami przy zabytkach.”;

24) w art. 83a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z udzielaniem dotacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące dane 

osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane w związku z 

działaniami przy zabytkach.”;

25) w art. 90 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W związku z wykonywanymi zadaniami Generalny Konserwator Zabytków 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

26) w art. 91 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W związku z powoływaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz jego 

zastępcy odpowiednio wojewoda i Generalny Konserwator Zabytków albo wojewoda i 

wojewódzki konserwator zabytków przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;
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6. W związku z wykonywanymi zadaniami wojewódzki konserwator zabytków 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

27) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z wykonywaniem swoich zadań Główna Komisja Konserwatorska 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

28) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu:

„Art. 99a. W związku z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady Ochrony 

Zabytków, Głównej Komisji Konserwatorskiej i Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków 

odpowiednio minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

Generalny Konserwator Zabytków albo wojewódzki konserwator zabytków przetwarza 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”;

29) w art. 100 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W związku z nadawaniem i cofaniem uprawnień rzeczoznawcy, minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące 

dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) stopień i tytuł naukowy.”;
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30) po art. 105 dodaje się art. 105a w brzmieniu:

„Art. 105a. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 103 i art. 

105 ust. 1, odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków lub starosta przetwarzają 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) stanowisko służbowe.”;

31) w art. 106 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W związku z procedurą nadawania odznaki honorowej „Za opiekę nad 

zabytkami” minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

wnioskodawca, Generalny Konserwator Zabytków lub minister właściwy do spraw 

zagranicznych przetwarzają następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko kandydata lub odznaczonego;

2) data i miejsce urodzenia kandydata lub odznaczonego;

3) obywatelstwo kandydata lub odznaczonego;

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji kandydata lub odznaczonego;

5) numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata lub odznaczonego

6) miejsce pracy i zajmowane stanowisko kandydata lub odznaczonego;

7) tytuły naukowe, informacje dotyczące całokształtu działalności kandydata lub 

odznaczonego;

8) opis zasług na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego kandydata lub 

odznaczonego;

9) imię i nazwisko wnioskodawcy;

10) adres zamieszkania lub adres do korespondencji wnioskodawcy;

11) numer telefonu i adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.”.
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Art. 63. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 48:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dane dotyczące stanu zdrowia, o których mowa w ust. 3, obejmują w 

szczególności: badania psychologiczne, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, 

zwolnienia lekarskie.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a -6d w brzmieniu:

„6a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 48 ust. 3 i 4a, przepisów 

art. 12 ust. 3 i 4, art. 13,14 i art. 17 - 22 oraz art. 34 rozporządzenia 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. 

Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”  nie stosuje się.

6b. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6a, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewniania prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, o 

których mowa w art. 48 ust.2.

6c. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy szczególne 

przewidują odrębny tryb sprostowania.

6d. Dane osobowe, o których mowa w art. 48 ust. 3 -4a podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.”;

2) w art. 84 po ust. 1ab dodaje się ust. 1ac w brzmieniu:

„1ac. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 1a, 1aa i 1ab przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, art. 14, art. 17-22 oraz art. 34 

rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.”

3) w art. 132a:

a) po ust. 3 dodaje się 3a:

„3a. Dane dotyczące stanu zdrowia, o których mowa w ust. 2 obejmują, w szczególności: 

badania profilaktycznie i okresowe, badania psychologiczne, orzeczenia wojskowej komisji 

lekarskiej oraz zwolnienia lekarskie.”,
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b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a - 5d w brzmieniu:

„5a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, 

przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, 14 i 17 - 22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679, 

nie stosuje się.

5b. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5a, stosuje się w przypadku danych 

osobowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków 

lub uprawnień, o których mowa w art. 132a ust.1.

5c. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy 

szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

5d. Dane osobowe, o których mowa w art. 132a ust. 2 - 3a podlegają 

zabezpieczeniom wynikającym z procedur prawnych, w których toku są 

przetwarzane.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) w art. 43 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g w brzmieniu:

„1a. W związku z przyznawaniem dotacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przetwarza w szczególności 

następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania lub do korespondencji;

3) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

4) numer NIP;

5) numer rachunku bankowego;

6) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania objętego mecenatem państwa w dziedzinie 

kultury.

1b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

zlecać przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, lub 

pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.

1c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań, obowiązków i 

uprawnień.
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1d. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma prawo pobrać opłatę w wysokości 

odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

1e. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się 

art. 13 i art. 14 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

1f. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na 

swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie 

internetowej.

1g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1d-1f, na swojej stronie podmiotowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1518, z późn. zm.6)) w art. 23 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe i 

marszałkowie województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.”.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. 
poz. 60, 624, 777, 1321 i 1428.  
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Art. 66. W  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

930, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 dodaje ust. 6 – 7 w brzmieniu:

„6. Podmioty wymienione w ust. 1, którym zlecono realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej, przetwarzają, na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, dane osobowe, w tym dane dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu 

zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zleconego zadania.

7. Podmioty i osoby wykonujące zadania zlecone zgodnie z ust. 1, zobowiązane są 

do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy 

wykonywaniu tych zadań.”;

2) w art. 100 dodaje się ust. 3 – 7 w brzmieniu:

„3. Do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się i korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, przepisów art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 

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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się.

4. Wyłączenia, o których mowa w ust. 3, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do przyznawania, udzielania i kontroli świadczeń z pomocy społecznej.

5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 110, art. 111, art. 112 ust. 1, 2 i 7 

oraz art. 113 ust. 1 i 3, są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu 

przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

6. Dane osobowe osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z 

prawem dostępowi lub przekazywaniu, wynikającym z procedur prawnych, w których 

toku są przetwarzane.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948 i 2147 
oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777 i 1292.  
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7. Okres przechowywania danych osobowych osób ubiegających się i 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ustala administrator zgodnie z celami 

ich przetwarzania.”;

3) w art. 126 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

kontroli.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.8)) w art. 

286b ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Komisja może przekazać organowi nadzoru państwa trzeciego informacje 

dotyczące sprawy indywidualnej prowadzonej przez Komisję, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w rozporządzeniu 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - w przypadku danych osobowych, oraz jeżeli ich 

przekazanie jest niezbędne dla realizacji zadań określonych ustawą. Komisja może w 

takim przypadku wyrazić zgodę na dalsze przekazanie tych informacji organowi nadzoru 

innego państwa trzeciego.”.

Art. 68. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi pojedynczy punkt kontaktowy 

przy użyciu systemu teleinformatycznego i jest administratorem danych jego 

użytkowników.”;

2) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej.”,

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 
2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1997 i 2255 
oraz z 2017 r. poz. 460 i 819. 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu 

podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia.”;

3) uchyla się art. 39b.

Art. 69. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1489, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W celu dokonania oceny wiarygodności płatniczej użytkownika 

końcowego, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, dostawca usług może 

przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w  tym poprzez 

profilowanie, o ile dostawca usług wdrożył właściwe środki ochrony praw, wolności 

i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.”;

2) w art. 78 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  w przypadku abonenta będącego konsumentem:

a) dane, o których mowa w art. 169 ust. 1,

b) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny - jeżeli jest on inny niż 

adres miejsca zamieszkania,

c) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej,

d) nazwę, serię i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo 

Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu;”;

3) w art. 159 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  dane dotyczące użytkownika, z zastrzeżeniem art. 161 ust. 2;”;

4)  w art. 161:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika - innych niż wskazane w 

art. 159 ust. 1 pkt 2-5 - będącego osobą fizyczną odbywa się na podstawie przepisów 

o ochronie danych osobowych.”;

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1823, 1948, 
1954 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 935. 
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b)  uchyla się ust. 3;

5) art. 174 otrzymuje brzmienie:

„Art. 174. Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego zastosowanie 

mają przepisy o ochronie danych osobowych.”;

6) uchyla się art. 174a - 174d.

Art. 70. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.11)) wprowadza 

się następujące zmiany:

1) po art. 32b dodaje się art. 32ba w brzmieniu:

„Art. 32ba. Administratorem danych które gromadzone są przez świadczeniodawcę 

na podstawie art. 32b ust. 4 i w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 32 ust. 5, jest 

świadczeniodawca.”.

2) w art. 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje w swojej 

siedzibie, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli w 

zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.”;

3) w art. 188:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu:”,

- w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją 

świadczeń opieki zdrowotnej.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w 

celu:”,

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Fundusz przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w 

art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.”,

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 
2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1321 i 1428. 
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d) w ust. 2b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:”,

e) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c.  Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawieniem recept na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne oraz związane z ich realizacją w aptece.”;

f) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Do przetwarzania danych osobowych przez Fundusz przepisu art. 14 ust. 

1 - 4 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) nie stosuje 

się.”,

g) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe:”,

h) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do 

spraw zdrowia i Fundusz przetwarzają następujące dane osobowe:”;

4) w art. 188a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz przetwarza następujące 

dane osobowe osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, osób udzielających 

świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

ubiegających się o zawarcie takich umów:”;

5) w art. 188b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań określonych w art. 97a ust. 2 pkt 3 Fundusz jest uprawniony 

do przetwarzania następujących danych dotyczących osób wykonujących zawody 

medyczne:”;
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6) w art. 191 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz są uprawnieni do uzyskiwania 

i przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w 

celu:”.

Art. 71. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1222 i 1579) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 4A

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 29a. 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych prowadzonych na podstawie 

ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) podczas wykonywania kompetencji przewidzianych przez ustawę związanych 

z egzaminem na tłumacza przysięgłego oraz czynnościami zmierzającymi do 

dokonania wpisu na listę tłumaczy przysięgłych,

c) podczas wykonywania kompetencji przewidzianych przez ustawę związanych 

z odpowiedzialnością zawodową tłumaczy przysięgłych;

2) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego – 

w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych kontroli 

działalności tłumaczy przysięgłych;

3) tłumacz przysięgły – w przypadku danych, o których dowiedział się w związku z 

tłumaczeniem.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679”, nie stosuje 

się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.
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4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy szczególne 

przewidują odrębny tryb sprostowania.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 29b. W przypadku danych osobowych, które tłumacz przysięgły otrzymał lub 

pozyskał w wyniku lub w ramach działania objętego obowiązkiem zachowania tajemnicy 

zawodowej tłumacza przysięgłego, przepisów art. 58 ust. 1 lit. e i f  rozporządzenia 

2016/679  nie stosuje się.

Art. 29c. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 29a ust. 

1, ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy 

odrębne dotyczące terminów.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 47 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”;

2) w art. 52 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.

Art. 73. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” 

zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”;

2) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepisów o ochronie danych osobowych;”;

3) w art. 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych 

użytkowników ePUAP.”.
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Art. 74. W ustawie z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U z 2016 r. 

poz. 438 oraz z 2017 r. poz. 961) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a. Ochrona danych osobowych

Art. 30a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 6, art. 10, art. 14 ust. 1, 

4 i 6, art. 15 ust. 2, art.16, art. 23 ust 1 -5 oraz art. 24, minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 8, art. 13, art. 14 ust. 6, art. 17, 

art. 19, art. 22, art. 23 ust. 1 – 5, art. 24 oraz art. 26 ust. 1 Instytut przetwarza następujące 

dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 28 i 30, państwowa instytucja 

kultury wyspecjalizowana  w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w 

dziedzinie kinematografii przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
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6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 28 ust. 2, filmoteka regionalna 

przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

6) numer NIP;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

5. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, 

przetwarzanych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, wynosi 

20 lat.

Art. 30b. 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 30 a ust. 1-4, ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, 

określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W 

pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości 

odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 30a ust. 3 i 4, 

przepisów art. 14 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są 

niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 28 ust. 2 

pkt 3, 5 i 6.

3. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 
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komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

lub na swojej stronie internetowej.

4. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1-3, na swojej 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

5. Dane osobowe, o których mowa w art. 30 a ust. 1-4, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań, obowiązków i 

uprawnień.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Instytut, 

państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana  w zakresie ochrony narodowego 

dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii i filmoteki regionalne mogą zlecać 

przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.”.

Art. 75. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842, z późn. zm.12)) w art. 88 uchyla się ust. 5.

Art. 76. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 

r. poz. 783) w art. 24b w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) inne informacje wymagane przez protokół Europejskiego Centrum Monitorowania 

Narkotyków i Narkomanii niebędące danymi osobowymi, o których mowa w art. 9 

ust. 1 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).”.

Art. 77. W ustawie z dnia  9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318, 1955 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 

768) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13 - 

22 rozporządzenia 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 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 
oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 853, 859, 1321 i 1428. 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L119/1), nie stosuje się w zakresie 

w jakim te dane są niezbędne do zapewniania prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1.”.

Art. 78. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 758) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego dokumentami 

tożsamości wydawanym obywatelom polskim, w tym  wiarygodnego powiązania osoby 

z wydawanym dokumentem paszportowym oraz umożliwienia wydawania obywatelom 

polskim dokumentów paszportowych i umożliwienia ustalenia prawa do posiadania 

dokumentu paszportowego organy paszportowe, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych oraz minister właściwy do 

spraw informatyzacji przetwarzają dane osobowe zgodnie z niniejszą ustawą i w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje z wyłączeniem art. 16, 18, 21 

rozporządzenia 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. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i są przechowywane wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji zadań.

4. Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679 organy, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej.”;

2) w art. 46:

a) uchyla się ust. 2,

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 3 - 4 w brzmieniu:

„3.W centralnej ewidencji gromadzi się:

1) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-6 i 9 i art. 25;

2) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
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3) dane biometryczne w postaci odcisków palców;

4) dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy;

5) serię i numer dowodu osobistego;

6)  dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:

a) numer wniosku;

b) datę złożenia wniosku;

c) datę opracowania i przekazania wniosku do sporządzenia dokumentu 

paszportowego;

d) nazwę organu wydającego dokument paszportowy;

e) status wniosku;

f) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania, nazwę organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania 

oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

7) dane dotyczące dokumentu paszportowego, w tym:

a) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7-8 i 10;

b) status dokumentu paszportowego:

− datę sporządzenia dokumentu paszportowego,

− datę wysłania dokumentu paszportowego do organu paszportowego,

− datę przyjęcia przez organ paszportowy dokumentu paszportowego 

nieuszkodzonego i prawidłowo sporządzonego,

− datę i przyczynę wycofania dokumentu paszportowego, w przypadku, gdy 

dokument paszportowy został wadliwie sporządzony, uległ uszkodzeniu 

lub utracie przed odbiorem przez obywatela,

− datę odbioru dokumentu paszportowego przez obywatela,

− datę unieważnienia,

− datę i przyczynę utraty ważności dokumentu paszportowego,

c) informacje dotyczące wniosku o odmowę wydania lub unieważnienie 

dokumentu paszportowego (lub dane dotyczące wniosku, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 i w art. 38 ust. 1 pkt 1 i w ust. 3), w tym:

− dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,

− dane dotyczące organu, który wniosek złożył,

− sygnaturę i podstawę prawną wniosku,

− datę wpływu wniosku,
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− datę wycofania wniosku przez uprawniony organ,

d) informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ 

środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z 

zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu 

dokumentu paszportowego przez uprawniony organ, w tym:

− dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek 

zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego,

− dane dotyczące organu, który wydał postanowienie o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego lub zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu 

dokumentu paszportowego,

− datę wpływu i sygnaturę akt sprawy w której wydano postanowienie o 

zastosowaniu środka zapobiegawczego lub zawiadomienie o 

tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego,

− datę wydania oraz dane dotyczące organu wydającego postanowienie o 

uchyleniu lub zmianie zastosowanego środka zapobiegawczego;

e) informację o decyzji wydanej na podstawie art. 39, w tym:

− datę i przyczynę wydania decyzji,

− nazwę organu wydającego decyzję;

− sygnaturę akt. ;

8) dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek paszportowych, 

książeczkach paszportowych wybrakowanych w procesie sporządzania, a także dane 

o dokumentach paszportowych utraconych przed odbiorem przez obywatela 

polskiego, w tym:

a) serię i numer książeczki paszportowej lub dokumentu paszportowego,

b) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej,

c) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej w czasie 

sporządzania,

d) datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przekazywane do centralnej ewidencji 

z ewidencji paszportowych oraz z rejestru PESEL.”;

3) w art. 47:

a) uchyla się ust. 2,
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W ewidencjach, o których mowa w ust. 1, gromadzi się dane określone w 

art. 46 ust. 4 pkt 1-7.”

4) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a.1. Danych  zgromadzonych w centralnej ewidencji i ewidencjach 

paszportowych nie usuwa się, za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 50a ust. 1.”;

5)  uchyla się art. 48;

6) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone w systemie 

teleinformatycznego zbioru danych o osobie i wszystkich sporządzonych dla tej osoby 

dokumentach paszportowych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej za pośrednictwem 

ewidencji paszportowych, do centralnej ewidencji dane z ewidencji paszportowych 

niezwłocznie po podjęciu decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu 

dokumentu paszportowego.”

7) po art. 49 dodaje się art. 49a i 49b w brzmieniu:

„Art. 49a.1. Utrzymanie i rozwój centralnej ewidencji zapewnia minister właściwy 

do spraw informatyzacji, w tym podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do centralnej ewidencji;

2)  zapewnienie integralności danych w centralnej ewidencji;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona 

jest centralna ewidencja dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji;

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzona jest centralna ewidencja;

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych w tym danych 

osobowych;

6) zapewnienie rozliczalności centralnej ewidencji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia utrzymanie i rozwój 

centralnej ewidencji uwzględniając potrzebę realizacji zadań określonych w ustawie.
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3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek osób, których dane 

dotyczą, udziela informacji o podmiotach dokonujących operacji na danych 

dokonywanych w rejestrze.

Art. 49b. 1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia utrzymanie i 

rozwój systemu teleinformatycznego za pomocą którego wojewodowie prowadzą 

ewidencje paszportowe, w tym podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji;

2)  zapewnienie integralności danych w ewidencjach;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone 

są ewidencja dla podmiotów przetwarzających dane w tych ewidencjach;

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzone są ewidencje;

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych w tym danych 

osobowych;

6) zapewnienie rozliczalności  ewidencji.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia istnienie wydzielonej sieci 

zapewniającej łączność elektroniczną umożliwiającą komunikację pomiędzy centralną 

ewidencja a ewidencjami paszportowymi dla wojewodów, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do 

spraw informatyzacji.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia istnienie wydzielonej sieci 

zapewniającej łączność elektroniczną umożliwiającą komunikację pomiędzy centralną 

ewidencją a ewidencjami paszportowymi prowadzonymi przez konsulów.

8) uchyla się art. 50;

9) po art. 50a dodaje się art. 50b w brzmieniu:

„Art. 50b.1. Przyjmując wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego 

organy paszportowe dokonują z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach 

paszportowych oraz w centralnej ewidencji, z danymi zawartymi we wniosku o wydanie 

dokumentu paszportowego.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w ewidencjach paszportowych 

oraz w centralnej ewidencji z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dokumentu 

paszportowego oraz przedkładanej dokumentacji organ, który stwierdził niezgodności 
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podejmuje działania celem ich usunięcia, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).”;

10) uchyla się art. 51 i 52;

11) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53.1. 1. Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy 

paszportowe gromadzą i przechowują w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę 

wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 gromadzi się i przechowuje na zasadach i 

w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust.2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, 1948, z 2017 

r. poz. 1086).”;

12) w art. 54 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udostępniania danych i informacji z ewidencji paszportowych, centralnej ewidencji 

i z gromadzonej i przechowywanej przez organy paszportowe dokumentacji 

stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów 

paszportowych.”;

13) po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Udostępnianie danych

Art. 54a. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, udzielają informacji zawierającej pełny odpis danych 

dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach 

paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

2.Informacji udziela się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku z systemu 

teleinformatycznego.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest nieodpłatnie.

Art. 54b.1. Organy paszportowe na uzasadniony wniosek podmiotów, o których 

mowa w art. 54d, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udostępniają z ewidencji 
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paszportowych dane dotyczące dokumentu lub dane dotyczące osoby, z wyłączeniem 

danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw 

zagranicznych, wojewoda, konsul, Komendant Główny Policji, oraz Komendant Główny 

Straży Granicznej mają bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.

Art. 54d.  Dane zgromadzone w centralnej ewidencji, z wyłączeniem danych 

biometrycznych w postaci odcisków palców, udostępnia minister właściwy do spraw 

informatyzacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Agencji Wywiadu;

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

5) prokuraturze

6) sądom;

7) Służbie Więziennej;

8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

9) Służbie Wywiadu Wojskowego;

10) Żandarmerii Wojskowej;

11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) Szefowi Biura Ochrony Rządu.

Art. 54e. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się:

1) w trybie pełnej teletransmisji danych;

2) w trybie jednostkowym.

Art. 54f.1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w 

drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o 

których mowa w art. 54d, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają 

łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w 

jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
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2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo 

prowadzonej działalności.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, 

odmawia udostępnienia danych w trybie pełnej teletransmisji danych, jeżeli podmioty 

uprawnione nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.

Art. 54g.1. W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do 

spraw informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub dane dotyczące osoby na 

jednorazowy wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54d, złożony w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 dane udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54h. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udzielenie informacji zawierającej pełny odpis danych dotyczących 

danej osoby

2) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji paszportowych;

3) wzór wniosku o udostępnianie danych z centralnej ewidencji w trybie pełnej 

teletransmisji danych,

4) wzór wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji w trybie 

jednostkowym,

5) wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, 

odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych.

− uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania 

danych oraz dokumentacji stanowiącej podstawę wydania dokumentów paszportowych.”.

Art.79. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wykreślenie wytwórcy z rejestru wytwórców skutkuje usunięciem z rejestru jego 

danych.”
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2) w art. 12g po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wykreślenie podmiotu sprowadzającego z rejestru podmiotów skutkuje 

usunięciem z rejestru jego danych.”;

3) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr rolników jest jawny, z wyłączeniem adresów zamieszkania, o których 

mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1.”;

4) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykreślenie wpisu z rejestru rolników skutkuje usunięciem danych z rejestru.”;

5) w art. 28o po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  Wykreślenie administratora systemów certyfikacji z rejestru administratorów 

systemów certyfikacji skutkuje usunięciem z rejestru jego danych.”;

6) w art. 28u dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wykreślenie jednostki certyfikującej z rejestru jednostek certyfikujących 

skutkuje usunięciem jej danych z rejestru.”.

Art. 80. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) art. 24c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24c. 1. „Minister właściwy do spraw zdrowia jest administratorem danych 

uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i 

powiadomień o zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM.”.

Art. 81. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) w art. 22 w ust. 1 pkt 8c otrzymuje brzmienie:

„8c) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.

Art. 82. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 i 2260 oraz z 2016 r. poz. 2260) po art. 4 dodaje się 

art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. W celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 

4 ust. 2 pkt 7 i  8a oraz w art. 20 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, spółka może przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników 

dróg publicznych, w tym dane osobowe.
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2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, gromadzone:

1) w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7, obejmują:

a) dane korzystającego z autostrady płatnej:

− imię i nazwisko,

− numer PESEL,

− rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

− adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji,

b) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek kierującego pojazdem,

c) numer rejestracyjny pojazdu;

2) w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 8a, obejmują:

a) dane korzystającego z drogi krajowej:

− imię i nazwisko,

− Numer Identyfikacji Podatkowej,

− rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

− adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji,

b) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek osób,

c) numer rejestracyjny pojazdu,

d) dane identyfikacyjne urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 lub art. 16l 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e) dane umożliwiające określenie miejsca i czasu przemieszczania się pojazdu na 

sieci dróg krajowych;

3) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, obejmują:

a) obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek kierującego pojazdem,

b) numer rejestracyjny pojazdu,

c) dane umożliwiające określenie miejsca i czasu przemieszczania się pojazdu na 

sieci dróg.

3.Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy od dnia ich uzyskania, chyba że dłuższe przechowywanie jest niezbędne 

w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, sądowego lub egzekucyjnego albo 

dla zapewnienia prawidłowego wnoszenia opłat elektronicznych przez użytkowników 

dróg oraz ich rozliczania. Spółka dokonuje weryfikacji tych danych, nie rzadziej niż co 3 

miesiące od dnia ich uzyskania, usuwając dane zbędne.
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4. Spółka, przetwarzając dane, o których mowa w ust. 1, zwolniona jest z 

obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, spółka, na podstawie pisemnego 

wniosku, udostępnia  nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1:

1) Policji,

2) Inspekcji Transportu Drogowego,

3) Żandarmerii Wojskowej,

4) Straży Granicznej,

5) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

6) Agencję Wywiadu,

7) Centralne Biuro Antykorupcyjnemu,

8) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,

9) Służbę Wywiadu Wojskowego,

10) prokuratorowi,

11) sądom,

12) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno - skarbowego

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1)  oznaczenie sprawy;

2) okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych;

3) dane podlegające udostępnieniu.

7. Spółka może wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej danych, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 5 

pkt 1 – 4 i 6 – 12, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to 

uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań.
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8. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 7, 

następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – 4 i 6 – 12, wniosku 

zawierającego:

1) określenie zakresu danych podlegających udostępnieniu;

2) określenie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1;

3) oświadczenie, że podmioty te posiadają:

a) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał, oraz

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

9. Spółka udostępnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane, o których mowa 

w ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 7, jeżeli jednostka organizacyjna Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą danych złoży oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 8 pkt 3.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 5, dokonują weryfikacji danych, o których 

mowa w ust. 1, uzyskanych zgodnie z ust. 5 i 7, pod względem ich niezbędności dla 

realizacji  ustawowych zadań danego podmiotu, nie rzadziej niż co 3 miesiące od dnia ich 

uzyskania, usuwając dane zbędne.”.

Art. 83. W ustawie dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1210 i 1387) w  art. 29b uchyla się ust. 5.

Art. 84. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 

2008 r. poz. 293 i z 2011 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a.1. Administratorami danych osobowych lekarzy sądowych oraz 

kandydatów na lekarzy sądowych przetwarzanych w celu realizacji zadań, obowiązków 

lub uprawnień dotyczących nabycia prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, 

utraty tego prawa oraz prowadzenia wykazu lekarzy sądowych są okręgowe rady 

lekarskie, prezesi sądów okręgowych oraz Minister Sprawiedliwości w zakresie 

realizowanych zadań.
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2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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 96/46/WE (dalej „rozporządzenie 2016/79”) (Dz. 

U.UE.L.2016.119.1) nie stosuje się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.

4. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/79 nie stosuje się, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala 

administrator zgodnie z celami ich przetwarzania.”;

2) w art. 15 uchyla się ust. 6.

Art. 85. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 883) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 3A

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 20a. 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy są odpowiednio:

1) Minister Sprawiedliwości oraz organy działające w jego imieniu lub na podstawie 

jego upoważnienia – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:

a) w toku postępowań administracyjnych i innych, prowadzonych na podstawie 

ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) w związku z uczestnictwem Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach 

prowadzonych przez inne organy, w których ten udział wynika z ustawy,

c) na potrzeby wykonywania zadań związanych z działalnością zespołu do 

przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających 

się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także Komisji Egzaminacyjnej;
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2) Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz zespół do przygotowania pytań i zadań 

problemowych na ten egzamin – w przypadku danych osobowych przetwarzanych 

w związku z realizacją przez te podmioty wynikających z ustawy ich zadań 

związanych z przygotowaniem materiałów egzaminacyjnych, przeprowadzeniem 

postępowań o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego oraz z przeprowadzeniem egzaminu;

3) prezesi sądów okręgowych w zakresie czynności wynikających z ustawy oraz 

udzielonych na jej podstawie upoważnień do przyjmowania ślubowania od osób, 

którym przyznana została licencja doradcy restrukturyzacyjnego;

4) doradcy restrukturyzacyjni w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień i 

obowiązków wynikających z posiadanej licencji.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 

13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 2016/679”, nie stosuje 

się.

3. Wyłączenia, o których mowa w ust. 2, stosuje się w przypadku danych osobowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień, 

o których mowa w ust. 1.

4. Przepisu art. 16  rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych nie stosuje się, o ile 

przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania..

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.

Art. 20b. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w art. 20a 

ust. 1, ustala administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy 

odrębne dotyczące terminów.”.
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Art. 86. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2017r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428) w art. 15 ust. 8b otrzymuje 

brzmienie:

„8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą 

być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu 

monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu 

umożliwienia organom właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela 

weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 8c w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe 

wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.”.

Art. 87. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może w drodze umowy powierzyć 

przetwarzanie danych podmiotowi przetwarzającemu. Umowa taka powinna spełniać 

wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).”;

2) w art. 47:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 546, 960 oraz 1245);”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, Rzecznik realizuje w 

szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, 

których zadania i zakres działania określa ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego.”;
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2) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a.1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.

2. Rzecznik przetwarza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), wyłącznie w celu ochrony praw pacjentów przy 

realizacji zadań, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 – 3a i 7 – 10.

3. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 i 2 jest Rzecznik.”.

Art. 88. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1345, 1605, 1807, 1948 oraz 2260) art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szef Służby Cywilnej przetwarza w celu realizacji ustawowych zadań 

informacje, w tym dane osobowe członków korpusu służby cywilnej, z wyłączeniem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).”.

Art. 89. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) w art. 56 uchyla się ust. 2.

Art. 90. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1160) w art. 37 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

imprez masowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;”.

Art. 91. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 161, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) w art. 59 ust. 2 

otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych 

przetwarzanych w rejestrze centralnym.”.
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Art. 92. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) w art. 101 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekazanie dokumentacji rewizyjnej, o której mowa w ust. 1, powinno być 

zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, a tajemnica zawodowa powinna być odpowiednio chroniona.”.

Art. 93. W ustawie z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późn. zm.13)) użyte w art.139 ust. 2 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Art. 94. W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 772 i 2138) w art. 84 po ust. 10 dodaje się ust. 10a -10d w brzmieniu:

„10a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 84 ust. 2 - 4, 

przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, 14, 17 - 22 oraz art. 34 rozporządzenia 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. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679” nie stosuje się.

10b. Wyłączenia, o których mowa w ust. 10a, stosuje się w przypadku danych 

osobowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, obowiązków lub 

uprawnień, o których mowa w art. 84 ust. 4 - 9.

10c. Przepisu art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, o ile przepisy 

szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

10d. Dane osobowe, o których mowa w art. 84 ust. 2 -4, podlegają zabezpieczeniom 

wynikającym z procedur prawnych, w których toku są przetwarzane.”.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 
oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.  
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Art. 95. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9f w ust. 1 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w  zakresie niezbędnym 

do realizacji ustawowych zadań;”;

2) po art. 16 dodaje się art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16b. Do działalności kas stosuje się odpowiednio przepisy art.  13c, art. 106d, 

art. 112b ust. 1 i art.  112e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.”.

Art. 96. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 1089) w art. 87 wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„4) twórców, artystów i animatorów kultury, w tym w formie indywidualnych lub 

zbiorowych nagród dla twórców, artystów i animatorów kultury lub pomocy 

socjalnej dla twórców i artystów;”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6i w brzmieniu:

„6a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przetwarza w szczególności następujące dane 

osobowe:

1) w odniesieniu do zadań realizowanych w formie nagród lub pomocy socjalnej:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) pseudonim artystyczny,

d) imiona rodziców,

e) identyfikator podatkowy, o którym mowa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869),

f) adres zamieszkania lub do korespondencji,

g) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko,

h) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

i) właściwy urząd skarbowy,

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz z 
2017 r. poz. 60, 85, 245, 768 i 1089. 
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j) numer rachunku bankowego,

k) informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, 

uzasadniające przyznanie nagrody,

l) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty 

ubiegającego się o pomoc socjalną,

m) informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty ubiegającego się o pomoc 

socjalną,

n) dane o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przez 

twórcę lub artystę ubiegającego się o pomoc socjalną,

o) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uprawniających do 

zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do pozostałych zadań:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania lub do korespondencji,

c) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

d) numer NIP,

e) numer rachunku bankowego,

f) wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania.

6b. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa:

1) w ust. 6a pkt 1 wynosi 5 lat;

2) w ust. 6a pkt 2 wynosi 20 lat.

6c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 

zlecać przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję podmiotu 

przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.

6d. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6a, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań, obowiązków 

i uprawnień.

6e. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 6a, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, 

w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach 

realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma prawo pobrać opłatę w 

wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

6f. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się 

art. 13, art. 14 i art. 19 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 

do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 4.

6g. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się 

art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania 

przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

6h. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator 

danych osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych 

osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6i. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 6e-6h, na swojej stronie podmiotowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.”.

Art. 97. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.15)) w art. 11 ust. 2 

otrzymuje brzmienie:

„2. Regulamin podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji wydanej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości oraz 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”.

Art. 98. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) w art. 34 w ust. 10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1188, z 2015 r. poz. 
396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933.
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Art. 99. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

391, 862, 1579 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego dokumentami 

tożsamości wydawanym obywatelom polskim, w tym wiarygodnego powiązania osoby 

ze spersonalizowanym dowodem osobistym oraz umożliwienia wydawania obywatelom 

polskim dokumentów tożsamości organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarzają dane 

osobowe zgodnie z niniejszą ustawą i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje z wyłączeniem art. 16, 18, 21 

rozporządzenia 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. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i są   przechowywane wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji zadań.

4. Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679 organy, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej.”;

2)  art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55.1  Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym 

w  systemie teleinformatycznym.

2. Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych dla realizacji zadań 

określonych w ustawie zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym 

podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów 

Osobistych;

2) zapewnienie integralności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
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3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony dla podmiotów przetwarzających dane w Rejestrze Dowodów Osobistych;

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr 

jest prowadzony;

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych w tym danych 

osobowych;

6) zapewnienie rozliczalności Rejestru  Dowodów Osobistych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek osób, których dane 

dotyczą, udziela informacji o podmiotach dokonujących operacji na danych w rejestrze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia istnienie wydzielonej sieci 

zapewniającej łączność elektroniczną umożliwiającej dostęp do rejestru organom, o 

których mowa w art. 9a.

5. Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają:

1) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie danych:

a) zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 pkt 

1-7 ustawy, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię, oraz 

danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego i 

lit. e ustawy;

b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez 

rozpoznania;

c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu 

osobistego, o której mowa w art. 32 ustawy;

d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności 

dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 ustawy.

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych w 

art. 56 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.”;

3) w art. 56:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2  w brzmieniu:

„2. Danych zgromadzonych w Rejestrze Dodowów Osobistych nie usuwa się.”;
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4) po art. 56 dodaje się art. 56a i 56b w brzmieniu:

„Art. 56a. 1. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie nowego dowodu 

osobistego, z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku o wydanie 

dowodu osobistego z danymi zawartymi w  Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z 

danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych organ, który stwierdził niezgodność 

danych, podejmuje działania celem ich usunięcia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 

września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

Art. 56b.1 W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów 

Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2-4 i 6, organy  

według swojej właściwości, dokonują niezwłocznie ich sprostowania lub uzupełnienia.

2. W przypadku przeszkód technicznych sprostowanie lub uzupełnienie danych 

może odbywać się za pośrednictwem ministra właściwego do spraw informatyzacji, z 

wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.”

5) art. 57a otrzymuje brzmienie:

„Art. 57a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza dane, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 pkt 6, bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów 

Osobistych.”;

6) uchyla się art. 58.

Art. 100. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1.W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji oraz ustalenia statusu 

administracyjno-prawnego osób fizycznych organ gminy, kierownik urzędu stanu 

cywilnego, organy paszportowe, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

oraz minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarzają dane osobowe zgodnie z 

niniejszą ustawą i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje z wyłączeniem art. 16, 18, 21 

rozporządzenia 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. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”.
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i są przechowywane wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji zadań.

4. Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679 organy, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej.”;

2) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6.1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, 

prowadzonym w systemie teleinformatycznym.

2. Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL dla realizacji zadań określonych w ustawie 

zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym podejmuje działania mające 

na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL;

2) zapewnienie integralności danych w rejestrze PESEL;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony dla podmiotów przetwarzających dane w rejestrze PESEL;

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr 

PESEL jest prowadzony;

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych w tym danych osobowych;

6) zapewnienie rozliczalności rejestru PESEL.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek osób, których dane 

dotyczą, udziela informacji o podmiotach dokonujących operacji na danych w rejestrze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia istnienie wydzielonej sieci 

zapewniającej łączność elektroniczną umożliwiającą dostęp do rejestru organom, o 

których mowa w art. 5a.”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a  w brzmieniu:

„Art. 6a.1. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością 

miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem gminy”.

2. Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do jego 

prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w art. 6 ust. 

2.”;
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4) w art. 11:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Usuwanie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu 

danych nieprawidłowych lub uzupełnianiu danych.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać imię (imiona) i 

nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być 

prowadzona drogą pocztową oraz uzasadnienie.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.”;

5) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców nie 

usuwa się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 6.”.

Art. 101. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U z 2017 r. 15 i 

1089) w art. 143 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wykaz wpłat obywateli polskich na rzecz komitetu wyborczego organizacji i komitetu wyborczego wyborców 

Państwowa Komisja Wyborcza i komisarz wyborczy udostępniają do wglądu na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie danych osobowych.”.

Art. 102. W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Osobom wyróżniającym się w inicjowaniu, wspieraniu i podejmowaniu 

działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności 

pracownikom naukowym, studentom oraz osobom wyróżniającym się w działaniach, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, Centrum może ustanawiać i finansować stypendia ze 

środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3.

2. Stypendium przyznaje Dyrektor Centrum na wniosek osoby ubiegającej się o jego 

przyznanie.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;
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3) imiona rodziców;

4) obywatelstwo;

5) adres zamieszkania lub do korespondencji;

6) wykształcenie i posiadane tytuły naukowe;

7) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

8) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) numer NIP;

10)numer rachunku bankowego;

11)informacje o osiągnięciach naukowych, popularyzatorskich i artystycznych, 

mających znaczenie dla polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, wraz z dokumentacją;

12)program stypendium obejmujący zadania, na które ma być przeznaczone 

stypendium, plan wydatków pokrywanych ze stypendium oraz harmonogram prac w 

okresie wypłacania stypendium;

13)opinię opiekuna naukowego w przypadku wniosku uczestnika studiów 

doktoranckich.

4. W związku z procedurą ustanawiania stypendium Centrum przetwarza dane 

osobowe kandydata lub stypendysty zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, wynosi 20 lat.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, 

w drodze rozporządzenia, rodzaje i wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 1, 

szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania oraz pozbawiania, a także elementy umowy 

stanowiącej podstawę wypłaty stypendium, uwzględniając znaczenie osiągnięć i 

inicjatyw dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.”;

2) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

„3. Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia zawiera:

1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba fizyczna:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) imiona rodziców,

d) obywatelstwo,

e) adres zamieszkania lub do korespondencji,

f) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko,
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g) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

h) numer NIP,

i) numer rachunku bankowego,

j) opis planowanego przedsięwzięcia,

k) określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania,

l) budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości 

i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu 

finansowego pochodzącego ze środków publicznych,

m) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 i 2;

2) w przypadku gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna:

a) nazwę,

b) wskazanie statusu prawnego,

c) siedzibę i adres,

d) opis planowanego przedsięwzięcia,

e) określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania,

f) budżet przedsięwzięcia, ze wskazaniem źródeł finansowania, w tym wysokości 

i źródeł własnego wkładu finansowego oraz wysokości i źródeł wkładu 

finansowego pochodzącego ze środków publicznych,

g) numer REGON,

h) wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i złożenie wniosku,

i) numer rachunku bankowego,

j) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 i 2.

4. Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1, Dyrektor powołuje 

komisję konkursową. Członkostwo w komisji jest odpłatne.

5. W związku z procedurą udzielania dofinansowania przedsięwzięcia Centrum 

przetwarza dane osobowe zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Dane zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. m i pkt 2 lit. j, 

nie podlegają dalszemu udostępnieniu.

7. Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, wynosi 20 lat.”;

3) w art. 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, 

w drodze rozporządzenia:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięcia,

2) tryb powoływania i odwoływania członków komisji konkursowej do rozpatrywania 

wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia,

3) dokumenty dołączane do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,

4) elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

− uwzględniając konieczność realizacji celów, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

efektywnego i skutecznego wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia oraz 

zapewnienia przejrzystości jego udzielania.”;

4) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 1, 

art. 10 ust. 1 i 3, art. 11, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 16, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 21 

ust. 2, art. 24 ust. 1, art. 25, art. 26 ust. 1-3, art. 27 oraz art. 28, odpowiednio minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum przetwarzają 

w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) obywatelstwo;

5) adres zamieszkania lub do korespondencji;

6) wykształcenie i posiadane tytuły naukowe;

7) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

8) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

9) numer NIP;

10)numer rachunku bankowego.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

Centrum mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych lub pełnić funkcję 

podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie innego podmiotu.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, oraz zawarte we wnioskach, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i są 

przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.
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4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz 

zawartych we wnioskach, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 1, ogranicza się 

stosowanie art. 12 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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. Urz. UE L 119 z 

4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten sposób, że prawa 

osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na 

sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać 

opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.

5. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz zawartych 

we wnioskach, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 1, nie stosuje się art. 13 i art. 

19 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 i 

3, art. 11, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 16, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 24 

ust. 1, art. 25, art. 26 ust. 1-3, art. 27 oraz art. 28.

6. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 4-5, na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

Art. 103. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1927 i 1984) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w ustawie, w stosunku do 

uczniów i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół 

artystycznych lub placówek prowadzonych lub nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub odpowiednio specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), przetwarza w szczególności następujące 

dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;
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5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, w tym wysokość 

wynagrodzenia;

6) numer NIP lub numer PESEL, w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13 

i art. 14 oraz art. 17-19 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane 

te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ustawie.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w zakresie obowiązku wykazywania 

przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

7. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2-5, na swojej 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, dyrektor szkoły artystycznej lub placówki 
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prowadzonej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego te dane osobowe 

na zlecenie innego podmiotu.”.

Art. 104.  W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1638, 1948 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 118:

a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

kontroli;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do 

spraw zdrowia może wykonywać czynności wskazane w ust. 2 pkt 1 – 3, 5 i 8.”;

2) w art. 122 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

kontroli.”.

Art. 105. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 

rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1);”;

2) w art. 9a w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dane przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie 

zapewniającej odpowiedni stopień bezpieczeństwa, uwzględniający aktualny stan wiedzy 

technicznej, charakter i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw osób, 

których dane dotyczą.”;
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3) w art. 19:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się przecinek oraz pkt 5 w brzmieniu:

„5) prowadzenia badań naukowych lub do celów statystycznych w ochronie 

zdrowia;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dane zawarte w rejestrach medycznych, o których mowa w ust. 1, mogą 

być udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych i do celów statystycznych 

jedynie w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną.”,

c) uchyla się ust. 9;

3) w art. 20 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dane gromadzone w rejestrach medycznych podlegają ochronie zapewniającej 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa, uwzględniający aktualny stan wiedzy technicznej, 

charakter i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw osób, których dane 

dotyczą.”.

Art. 106. W ustawie z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 

2016 r. poz. 976 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139 i 1183) w art. 3 ust. 1 po pkt 8 kropkę zastępuje 

się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał 

Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy oraz sądy 

apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie postępowań.”.

Art. 107. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292) w art. 7 ust.  2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przetwarzania danych, o których mowa w ust.1, w celu realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty i osoby 

realizujące te zadania, nie stosuje się obowiązku, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 

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 (Dz. Urz. UE 

L 119 z 4.05.2016, str. 1).”.
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Art. 108. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 

552) w art. 46 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w 

sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na 

podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora z żądaniem ich 

przekazania.”.

Art. 109. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 

U. z 2011 r. poz. 1038, z późn. zm.16)) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. Administratorem danych osobowych zawartych w rejestrach, o których 

mowa w art. 31 pkt 3, są okręgowe rady pielęgniarek i położnych.”.

Art. 110. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1251 i 2020) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 – 6 jest poufne i odbywa się z 

zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”;

2) w art. 43 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze jest Naczelna Rada 

Pielęgniarek i Położnych.”.

Art.111. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Dostawcy i podmioty prowadzące systemy płatności mogą przetwarzać 

dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z 

wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz 

dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy, z wyjątkiem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 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 

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 
1004, z 2015 r. poz. 1640 oraz z 2017 r. poz. 836. 



– 156 –

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2016/679”.

2. Instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego mogą przetwarzać 

dla celów prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych informacje 

zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych oraz dane biometryczne w 

rozumieniu art. 4 pkt 14 rozporządzenia nr 2016/679.”;

2) po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. W przypadku pracownika i osoby ubiegającej się o zatrudnienie na 

stanowisku umożliwiającym dostęp do danych dotyczących instytucji płatniczej, 

instytucji pieniądza elektronicznego lub klientów instytucji płatniczej lub instytucji 

pieniądza elektronicznego, instytucja ta może żądać od pracownika i tej osoby 

przedłożenia informacji dotyczących karalności, a w szczególności informacji czy ich 

dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym.

2. Instytucja płatnicza oraz instytucja pieniądza elektronicznego mają prawo żądać 

od pracownika danych biometrycznych w szczególności w postaci odcisków palców, 

głosu, obrazu rogówki i sieci żył palców, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 

względu na kontrolę dostępu do informacji i pomieszczeń.

3. Instytucja płatnicza oraz instytucja pieniądza elektronicznego mają prawo 

przechowywania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, wyłącznie przez czas 

zatrudnienia pracownika.

4. Przepis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

u agenta lub przedsiębiorcy, któremu instytucja płatnicza instytucja pieniądza 

elektronicznego powierzyła wykonywanie określonych czynności operacyjnych 

związanych ze świadczeniem usług płatniczych lub z działalnością w zakresie wydawania 

pieniądza elektronicznego.

Art. 10b. 1. Instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego będące 

administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia nr 2016/679 nie są 

obowiązane do:

1) wykonywania obowiązków określonych w art. 13 ust. 2 lit f, art. 14 ust. 2 lit g i art. 

15 ust. 1 lit h rozporządzenia nr 2016/679 w przypadku przetwarzania danych 

osobowych w celach określonych w art. 10 ust. 1, a także przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu zgodnie z odrębnymi przepisami;
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2) zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych na podstawie art. 34 rozporządzenia nr 2016/679, jeżeli takie 

zawiadomienie może spowodować naruszenie stabilności funkcjonowania sektora 

finansowego;

3) udzielania informacji i prowadzenia komunikacji zgodnie z art. 12 ust. 1 

rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych częściej 

niż raz na 3 miesiące; w przypadku żądania klienta udostępniania informacji częściej 

niż raz na 3 miesiące, instytucja płatnicza oraz instytucja pieniądza elektronicznego 

są uprawnione do pobrania opłaty w wysokości adekwatnej do ponoszonych 

kosztów w związku z udzieleniem informacji.

2. Instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego są uprawnione do 

ograniczenia prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia nr 

2016/679, i prawa do usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 

2016/679, gdy obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych przez określony czas 

i określonym zakresie wynika z przepisów prawa.

3. Uprawnienie do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

nr 2016/679, nie dotyczy przenoszenia danych, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.”.

Art. 112. W z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 

(Dz. U. poz. 1203 i z 2017 r. poz. 60)  po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 7-10, art. 26 

i art. 31 przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 13, art. 14, art. 17-22 oraz art. 34 rozporządzenia 

2016/679 nie stosuje się.”.

Art. 113. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie 

oświadczenie następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych podanych we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych 

w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków Prezesa  UKE jako 

organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług pocztowych, o którym mowa w art. 
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190 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1489 z późn. zm.)”. Ustęp 4 stosuje się.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5 Wniosek o wpis do rejestru, oświadczenie o którym mowa w ust. 3 oraz w 

ust. 4a mogą być złożone w postaci elektronicznej.”;

2) dodaje się art. 13 a w brzmieniu:

„13a. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Prezesa UKE jako organ 

regulacyjny w dziedzinie  rynku usług pocztowych mogą być przechowywane  w okresie 

niezbędnym dla realizacji jego zadań i obowiązków ustawowych, nie dłużej jednak niż 10 

lat od ich otrzymania.”.

Art. 114. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 

oraz z 2017 r. poz. 785) w art. 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji zbieranych i przetwarzanych oraz 

dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.”.

Art. 115. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem 

danych osobowych gromadzonych w centralnych systemie teleinformatycznym.”.

Art. 116. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948) w art. 31 po 

ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wykazy, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w celu realizacji interesów 

publicznych w tym dla potrzeb statystyki publicznej, służą zapewnieniu weryfikacji 

świadectw charakterystyki energetycznej budynków i protokołów z przeglądów 

systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji oraz zapewniają publiczną dostępność 

list osób uprawnionych do ich sporządzania, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

ochrony danych osobowych wynikających z przepisów o ochronie danych.

5. W odniesieniu do wykazów, o których mowa w ust. 1, administratorem jest organ 

prowadzący wykazy.”.
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Art. 117. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 

U. z 2016r. poz. 2064) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie 

aktów stanu cywilnego dla odzwierciedlenia stanu cywilnego danej osoby.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art.5. 1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

2. Utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego dla realizacji zadań określonych w 

ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym podejmuje działania 

mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do rejestru stanu cywilnego;

2) zapewnienie integralności danych w rejestrze stanu cywilnego;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony dla podmiotów przetwarzających dane  w rejestrze stanu cywilnego;

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony;

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych w tym danych osobowych;

6)  zapewnienie rozliczalności rejestru stanu cywilnego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek osób, których dane 

dotyczą, udziela informacji o podmiotach dokonujących operacji na danych w rejestrze.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia istnienie wydzielonej sieci 

zapewniającej łączność elektroniczną umożliwiającą dostęp do rejestru organom, o 

których mowa w art. 5a.

5. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego 

lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego.”;

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a 1. W celu rejestrowania podstawowych zdarzeń w życiu osoby fizycznej 

takich jak urodzenie, małżeństwo i zgon, które określają status administracyjno-prawny 

osób fizycznych kierownik urzędu stanu cywilnego, wojewoda, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarzają dane 

osobowe zgodnie z niniejszą ustawą i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie.
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2. Przetwarzanie danych osobowych następuje z wyłączeniem art. 16, 18, 21 

rozporządzenia 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. Urz. UE z 2016 r. L119/1), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i są   przechowywane wyłącznie przez 

okres niezbędny do realizacji zadań.

4. Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679 organy, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej.”;

4) w art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 

kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące 

aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu 

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu cywilnego.

3 Jeżeli osoba, której dotyczy akt urodzenia lub akt małżeństwa żyje dłużej niż okres 

przechowywania tego aktu przez kierownika urzędu stanu cywilnego akt jest 

przechowywany do czasu sporządzenia dla tej osoby aktu zgonu lub zarejestrowania 

informacji o zgonie tej osoby.

4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, akty stanu cywilnego oraz akta 

zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w 

ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego.

5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, a przed przekazaniem akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich 

udostępnianie następuje zgodnie z art. 26.”
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5)  art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51.1. Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy 

przechowywania aktów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3, a także po upływie tych 

okresów a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego do właściwego archiwum 

państwowego.

2. Osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy, może wystąpić do dowolnego 

kierownika urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o uzyskanie informacji o wydanych z 

aktu stanu cywilnego odpisach a także zaświadczeniach o zamieszczonych lub 

niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 

wraz z informacją komu wydano odpis lub zaświadczenie.”

6) w art. 124 ust.8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dane zgromadzone w systemie informatycznym na podstawie przepisów 

dotychczasowych mogą być wykorzystane do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego 

aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej na 

podstawie przepisów dotychczasowych. Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru 

stanu cywilnego dane wykorzystane do przeniesienia aktu ulegają usunięciu z systemu 

informatycznego. Do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego jest administratorem danych 

zgromadzonych w systemie informatycznym.”.

Art. 118. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wykreślenie wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

małych instalacji z rejestru wytwórców energii w małej instalacji skutkuje usunięciem z 

rejestru jego danych.”

2) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego oraz Prezes ARR są administratorami danych osobowych 

przetwarzanych w związku z przekazywaniem sprawozdań, o których mowa w ust. 1 oraz 

informacji, o których mowa w art. 21.”
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3) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wykreślenie wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

biogazu rolniczego z rejestru wytwórców biogazu rolniczego skutkuje usunięciem z 

rejestru jego danych.”

4) w art. 51 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z 

wydawaniem:

1) świadectw pochodzenia – są Prezes URE oraz operator systemu elektroenergetycznego,

2) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – są Prezes URE oraz operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego.”

5) w art. 121 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezes URE są administratorami danych 

osobowych przetwarzanych w związku z wydawaniem gwarancji pochodzenia.”

6)  w art. 159 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których 

mowa w art. 158 ust. 1, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”.

Art. 119. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dane gromadzone w rejestrze podlegają ochronie zapewniającej odpowiedni 

stopień bezpieczeństwa, uwzgledniający aktualny stan wiedzy technicznej, charakter i 

cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą.”;

2) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane przetwarzane przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank 

komórek rozrodczych i zarodków podlegają ochronie zapewniającej odpowiedni stopień 

bezpieczeństwa, uwzgledniający aktualny stan wiedzy technicznej, charakter i cele 

przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą.”.



– 163 –

Art. 120. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1485 oraz z 2017 r. poz. 579) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzje o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji 

Publicznej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych przez 3 miesiące 

od dnia jej wydania.”.

Art. 121. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm. 17)) w pkt 19 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 100f:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarza, 

w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, 

numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) numer karty wydanej dla osoby

− w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w art. 100f.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a - 4f w brzmieniu:

„4a. Podmioty, o których mowa w art. 100g ust. 2 oraz art. 100k ust. 1:

1) przetwarzają dane osobowe, o których mowa w ust. 4, w zakresie w jakim jest 

to niezbędne dla realizacji ich ustawowych zadań,

2) wdrażają środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, 

o których mowa w ust. 4.

4b. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji 

przetwarzający dane osobowe na potrzeby centralnej ewidencji kart parkingowych 

jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 

rozporządzenia 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. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2183 i 2281, z 2016 r. poz. 352 i 2001 
oraz z 2017 r. poz. 379 i 777. 
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4c. Dane osobowe zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu tych danych, opisanym w stosownych politykach 

bezpieczeństwa danych osobowych i są przechowywane wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji zadań, obowiązków i uprawnień.

4d. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w centralnej 

ewidencji pojazdów, przepisów art. 15, 18, 19, 20 i 21 rozporządzenia 2016/679 nie 

stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań, o których mowa w art. 100f.

4e. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przetwarzający dane osobowe na 

potrzeby ewidencji, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony 

danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

4f. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informuje o 

ograniczeniach, o których mowa w ust. 4b-4e na swojej stronie podmiotowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.”,

c) po ust. 4f dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w interesie publicznym oraz w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, podejmuje działania mające na celu:

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji;

2) zapewnienie integralności danych w ewidencji;

3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego, w którym ewidencja 

jest prowadzona dla podmiotów przetwarzających dane i informacje;

4) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych i informacji, w tym 

danych osobowych;

5) zapewnienie rozliczalności ewidencji.”.

Art.122. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywanych 

przez niego ustawowych zadań;”,
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby 

Ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz osób w nich 

zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań.”;

2) w art. 38 w ust. 6 i 8 wyraz „pisemnej” zastępuje się wyrazem „wyraźnej”;

3) w art. 39 w ust. 1 skreśla się użyty dwukrotnie w różnym rodzaju i przypadku wyraz 

„pisemny”;

4) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń zbiera dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach 

ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, odpowiednio 

w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zakład ubezpieczeń w celu wykonania obowiązku dokonania oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, przetwarza dane osobowe 

dotyczące zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

1b. Zakład ubezpieczeń w celu wykonania obowiązku dokonania oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego może przetwarzać dane osobowe w indywidualnych 

przypadkach ubezpieczonych lub ubezpieczających w sposób zautomatyzowany,  w  

tym poprzez profilowanie.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, zakład 

ubezpieczeń nie ma obowiązku podawania informacji, o którym mowa art. 14 ust. 1 

i 2 rozporządzenia 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 1 a.”,

d) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przetwarzanie danych o którym mowa w ust. 1 i 1a podlega zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i są 
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przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i 

wykonywania umowy ubezpieczenia.”.

Art. 123. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1994 i z 2017 r. poz. 599) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Postepowanie w sprawach określonych w ust. 1 – 7 jest poufne i odbywa się z 

zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”.

Art. 124. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1926 oraz z 2016 r. poz. 2003) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Raport oraz dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować danych 

podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.”.

Art. 125. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 

z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Prokurator Generalny jest administratorem danych przetwarzanych w 

ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych jednostek organizacyjnych 

prokuratury.”;

2) w art. 191 uchyla się § 2.

Art. 126. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.19)) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 4, w celu, w jakim informacje te zostały im udostępnione na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe i 

marszałkowie województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 

systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.”.

18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 2103, 2149 i 2261 oraz z 2017 
r. poz. 38 i 1139.  

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 
60, 245, 624, 777 i 1428. 
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Art. 127. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 669 i 1948) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9 Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się 

przepisy o ochronie danych osobowych.”.

Art. 128. W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania 

niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 781, 1948 i 2260) w art. 18 wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przetwarzania danych osobowych przez spółkę celową nie stosuje się art. 12-

22 i art. 34 rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).”;

2) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 trzymują brzmienie:

„1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych 

przez spółkę celową z ustawą, z przepisami o ochronie danych osobowych oraz 

przestrzeganiem przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych sprawuje 

pełnomocnik.

2. Pełnomocnik wykonuje również uprawnienia i obowiązki inspektora 

ochrony danych.”,

b) ust. 6 utrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, przepisów o ochronie danych 

osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych pełnomocnik 

podejmuje działania zmierzające do wyjaśniania okoliczności tego naruszenia, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd spółki celowej i ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.”.
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Art.129. W ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych 

zgromadzonych w Rejestrze.”;

2) w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 15, 

16, 18 i 21 rozporządzenia 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 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzenie 

2016/679”,  nie stosuje się.”.

Art.130. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. poz. 1947, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do przetwarzania danych osobowych w CRDP nie stosuje się art. 12-22 i art. 34 

rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.”;

2) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym 

dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość 

zobowiązania podatkowego lub należności celnych, oraz przetwarzać je w 

rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzeniem o ochronie danych, a także 

20) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 707, 
768, 1086 i 1321. 
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występować do tych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających 

informacje.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 1 nie stosuje się 

art. 12-22 i art. 34 rozporządzenia nr 2016/679”;

3) w art. 47:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„ mogą zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe 

oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów  rozporządzenia nr 2016/679, z tym że 

do przetwarzania tych danych nie stosuje się art. 12-22 i art. 34 rozporządzenia nr 

2016/679.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia nr 2016/679, 

mogą być zbierane i wykorzystywane oraz przetwarzane przez organy KAS 

wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego 

postępowania lub przeprowadzanych czynności.”;

4) w art. 127 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 1 nie stosuje się art. 12-

22 i art. 34  rozporządzenia nr 2016/679.”.

Art. 131. W ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) po art. 35 dodaje się art. 35a i 35b w 

brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Trybunał Konstytucyjny jest administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w ramach prowadzonych przez niego postępowań.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepis art. 175f 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2062, z późń. zm.) stosuje się odpowiednio.

Art. 35b. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał w 

ramach prowadzonych przez niego postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa.

2. Do nadzoru, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 175g § 2-4 ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stosuje się odpowiednio.”.
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Art. 132. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59 i 949) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 68 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) przetwarza dane osobowe uczniów, nauczycieli i innych osób w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz 

wykonywania czynności związanych z organizacją pracy szkoły, placówki, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego.”

2) po art. 188 dodaje się Rozdział 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10.

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach artystycznych

„Art. 188a. 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w art. 8, art. 15, art. 36, art. 45, 

art. 53, art. 66, art. 68, art. 77, art. 80, art. 81, art. 83, art. 88-90, art. 115, art. 124, art. 142, 

art. 149-151, art. 165, art. 168 i art. 169, art. 176 oraz art. 178-180, w stosunku do uczniów 

i ich rodziców, dyrektorów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół artystycznych 

lub placówek prowadzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego lub odpowiednio specjalistyczna jednostka nadzoru, o 

której mowa w art. 53 ust. 1, przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) imiona rodziców;

4) adres zamieszkania lub do korespondencji;

5) wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, w tym wysokość 

wynagrodzenia;

6) numer NIP lub numer PESEL, w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość;

7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

8) numer rachunku bankowego.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

ogranicza się stosowanie art. 12 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są 

bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma 

prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub 

kopii danych.

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13 

i art. 14 oraz art. 17-19 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane 

te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w art. 8, 

art. 15, art. 36, art. 45, art. 53, art. 66, art. 68, art. 77, art. 80, art. 81, art. 83, art. 88-90, art. 

115, art. 124, art. 142, art. 149-151, art. 165, art. 168 i art. 169, art. 176 oraz art. 178-180.

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w zakresie obowiązku wykazywania 

przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Przepisu art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się, jeśli administrator w 

terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda 

komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej 

lub na swojej stronie internetowej.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu i 

są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań.

7. Administrator informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2-5, na swojej 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie 

internetowej.

8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

specjalistyczna jednostka nadzoru, dyrektor szkoły artystycznej lub placówki 

prowadzonej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, mogą zlecać przetwarzanie w ich imieniu danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, lub pełnić funkcję podmiotu przetwarzającego te dane osobowe 

na zlecenie innego podmiotu.”.
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Art.133. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (Dz. U. poz. 648) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Raportująca instytucja finansowa wykonuje obowiązki określone w art. 13 

rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w terminie pozwalającym na zrealizowanie przez 

osobę raportowaną jej uprawnień, określonych w art. 15-20 tego rozporządzenia, przed 

przekazaniem informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1.”.

Rozdział 3

Przepisy uchylające, dostosowujące i przejściowe

Art. 134. 1. Osoby wykonujące w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora 

bezpieczeństwa informacji, pełnią funkcję inspektora ochrony danych do dnia 1 września 

2018 r.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, administrator lub podmiot przetwarzający 

zawiadamiają Prezesa Urzędu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych zgodnie 

z art. 5 ust. 1 ustawy, albo, że administrator bezpieczeństwa informacji nie pełni funkcji 

inspektora ochrony danych.

Art. 135.1. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,  Biuro Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pracownicy zatrudnieni w 

Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stają się pracownikami Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

stosuje się odpowiednio.

Art. 136. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.1,  mienie Skarbu Państwa 

będące we władaniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się mieniem 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art.137. Należności i zobowiązania Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.1, stają się należnościami i 

zobowiązaniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Art. 138. Do czynności kontrolnych wszczętych przed dniem 25 maja 2018 r. stosuje się 

przepisy ustawy, o której mowa w art. 147.

Art. 139. 1. Postępowania wszczęte i niezakończone przed Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

toczą się przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, 

o której mowa w art.1,  z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Wszystkie czynności przeprowadzone w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, 

pozostają skuteczne.

4. W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, postępowanie wszczęte tym zażaleniem, umarza się z mocy prawa z 

dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Stronę, która zainicjowała postępowanie, o którym mowa w ust. 4, organ poucza o 

prawie zaskarżenia postanowienia wydanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w skardze na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku wniesienia, na podstawie art. 21 ustawy, o której mowa w art. 146, 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postępowanie wszczęte tym wnioskiem umarza się z 

mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Stronę, która zainicjowała postępowanie, o których mowa w ust. 6, organ poucza o 

prawie złożenia skargi do sądu administracyjnego.

8. Termin na wniesienie skargi w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wynosi 3 miesiące 

od dnia doręczenia pouczenia. Do czasu upływu tego terminu decyzja, od której strona złożyła 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie podlega wykonaniu.

9. Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy, o której mowa w art. 146, 

umarza się z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 140. Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 

1, zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o których mowa w art. 19a ustawy, o której 

mowa w art. 146,  jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu odpowiedź na wystąpienie lub 

wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 141. W przypadku, gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy nie złoży sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdanie 
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z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych składa Prezes Urzędu w 

terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Art. 142.  Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 42 ustawy, o której 

mowa w art. 146, Prezes Urzędu przechowuje przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.

Art. 143. 1. Rejestr administratorów bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 46c ustawy, 

o której mowa w art. 146, Prezes Urzędu prowadzi do dnia 1 września 2018 r.

2. Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 46c ustawy o której mowa w art. 

146, Prezes Urzędu przechowuje przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 144. Administrator, który przekazuje dane osobowe na podstawie zatwierdzonych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wiążących reguł korporacyjnych, 

o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 146, jest uprawniony do 

ich przekazywania na tej podstawie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy.

Art. 145. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych lub administracyjnych, w 

których, stroną lub uczestnikiem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stroną 

lub uczestnikiem staje się, z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Prezes 

Urzędu.

Art. 146. Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Art. 147. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem 
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
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Katarzyna Prusak-Górniak
Dyrektor Departamentu Prawnego MC
/-podpisano elektronicznie/
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