
UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z planowanym na dzień 1 stycznia 

2015 r. wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania 

działalności gospodarczej, która nowelizuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 36a ust. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych. Rejestr ten, zgodnie z art. 36a ust. 3 

ustawy upoważniającej jest jawny. Zgodnie zaś z art. 36a ust. 2 pkt 2 tej ustawy 

prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych jest 

obowiązkiem administratora bezpieczeństwa informacji, z wyjątkiem zbiorów, o których 

mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

Przy wydawaniu rozporządzenia, minister właściwy do spraw administracji uwzględnia 

konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań administratora bezpieczeństwa 

informacji oraz niezależności i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego 

zadań. 

Rozporządzenie zawiera przepisy regulujące sposób prowadzenia rejestru zbiorów 

danych przez administratora bezpieczeństwa informacji. Precyzuje ono postać 

prowadzenia rejestru, dopuszczając prócz postaci papierowej, także postać elektroniczną 

rejestru. Jednocześnie umożliwia prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej bez 

konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Rozporządzenie wskazuje także 

konkretne informacje, jakie powinny znajdować się w rejestrze. Zgodne z 

upoważnieniem ustawowym, rejestr zbioru danych zawiera nazwę zbioru oraz 

informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie określa także zasady dokonywania:  

wpisu zbioru danych do rejestru,  aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych 

oraz wykreślenia zbioru danych.  Realizując przepis ustawy wskazujący, że rejestr jest 

jawny (art. 36a ust. 3 ustawy upoważniającej) rozporządzenie wskazuje na sposoby 

udostępniania rejestru zbiorów danych. Jednocześnie jednoznacznie wskazuje ono, że 

informacje umieszczone w rejestrze są udostępniane w powszechnie zrozumiałej formie.



 Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r., Nr 65 poz. 597 ) i w związku z tym nie wymaga notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia 

podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji oraz Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do 

uzgodnień z członkami Rady Ministrów. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w Unii 

Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.


