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W nviązka z prawadzonymi działanianlt daĘczącyrni wyłonienia nowego kandydata na Generalnego

Inspektora ochrony Danych osobowych (GIoDo), a następnie powołania przęz Sejm

Rzecz,ypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu, kolejnego Generalnego Inspektorą Stowarzyszenie

Administrator w Bezpieczęristwa Inlbrmacji przedstawia swoje stanowisko rru zakresie kryteri w

wyboru kandydafur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoĘwanej na Generalnego Inspektorą biorąc

pod uwagę potrzeby i wyzwarri a doĘczące oclnony danych osobolYych w Polsce araz w Unii

Europejskiej.

Powstałe w 2007 r. Stowar'zyszenię Administrator w Bezpieczęristwa tnformacji zrzesza

administrator w bezpieczętistwa informacji oraz inne osoby zajmujące się - najczęściej zawodowo

ochroną danych osobowych. Do stafutowych cęl w Stowarzyszenia nalezy w szczeg lności

działalność na tzęcz przestrzeganua zasad ochrony danych osobowych oraz rozpowszęchnianie idei

potwierdzanta kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja tych

cel w następuje m.in. poprzęz występowanie przed organamiwładzy publicznej.

W trakcie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie aktywnie wspołpracuje z GIoDo
w inicjowarriu i podejmowaniu przedsięwzięÓ w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych

araz brało udział w pracach sejmowych zakoilczonych uchwaleniem ustawy z dnia Ż9 paź ziernika

2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niekt rych innych ustaw (Dz. U. 2AI0 r.,

Nr 229, poz. 1497) orcz nowelizacją ustawy o ocfu'onie danych osobolYych W ramach ustawy z dnia

7 listopadaŻ}l4 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 r.' poz. 1662).

Zwracurty uwagę' zę w chwili obecnej znajdujemy się w szczegÓlnyrrr momęrrcie. 'W dniu 1 stycznia

20T5 r. weszła w zycie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, kt ra zlnrięniła m' in. stafus
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i zadanta adrninistratora bezpieczet'rstwa informacji w Polsce oraz zasady przekazywania danych

osobowych do panstwa spoza Eru'opejskiego obszaru Gospodarczęgl. Szczeg lnie istotrre jest

pierwsze Zę \,vspomnianych zagadttlef1 poniewaz nowe przepisy istotnie zmieniĘ zasady zapewniania

przestrzeganiaprzepis w o ochronie danych osobowych we wszystkich polskich podmiotach objęĘch

mocą ustawy zar wno ze sfery publicznej jak i prywaffiej. }.{a podstawie przedmiotowej ustawy

Generalny Inspektor ufworzył nowy rejestr publiczny adminish'ator w bezpieczeristwa informacji,

jak rownież ma wypracować praktykę stosowania nowatorskich regulacji sprawdzania zgodności

przetwar'zania darrych z przepisami prawa. R wnolegle w insĘrtucjach Unii Europejskiej trwają pracę

na pakietem legislacyjnym zawierającym nowe ramy ochrony danych osobowych w UE, w tym

ogolnym razporządzenięm o ochronie danych osobowych. Zmienią one całkowicie podejście

do wykonywania obowiązkow związanych z ochroną danych osobowych w Polsce. W ciągu

dwulęuriego okresu przejściowego po zapowiadan1.m w 2015 r. przyjęciu rozporuądzenia zadaniem

GIoDo będzie przygotowarrię naszego kraju do stosowania zupełnie przeobrazonych zasad ochrony

danych osobowych, jak r wniez udział W opracowaniu ustaw krajowych, lctorych przyjęcie będzie

wymagane lub mozliwe na gruncie bezpośrednio stosowanęgo nowęgo rozporządzerua.

Wobec powyzszego niezwykle waznę. a wręcz kluczowe. pozostąie aby funkcję GIoDo pęłniła osoba

posiadająca bardzo duze doświadczęnie i kompętencje w- problemgĘ,ce ochrony danych osobowych

w Polscę i w lJnii Europę.iskięj. opr cz tego powinna ona rozumięć rzeczywiste potrzeby w za}resie

rcalizacji prawa do ochrony darrych osobowych araz biegle orientowac się w procedurach m,tązarrych

z ochroną danych osobowych. Powołarrię takiej osoby ma gwarantować Sprawne i prawidłowe

pod względem merytorycznym przejście naszego pa1rstwa przez czekEący nas okręs zmian.

Naszę Stowarzyszenie jest gotowe uczestniczyę w konsultacjach nad wyborem nowego GIoDo.

Z drugiej strony uwazamy, ża w obecnej syfuacji naszego kraju nie stać na ekspeqrmenĘ

z powołaniem osoby niespełniającej opisanych powyzej kryteri w, szczeg lnie biorąc pod uwagę

ogrofimę społecane znaczenię konst5rtucyjnych gwarancji prawa do prywatrrości otaz prawa

do ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję na uwzględnienie starrowiska naszęgo Stowarzyszęnia.
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