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Minister Administracji i Cyfryzacji

Fundacja  Panoptykon  pragnie  pogratulować  Panu  nominacji  na  stanowisko
Ministra Administracji  i  Cyfryzacji  i  życzyć sukcesów w realizacji  powierzonych
zadań.  Bardzo  liczymy  na  Pana  otwartość  na  głos  organizacji  pozarządowych
działających na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście nowych technologii.
Ze swojej strony deklarujemy zaś gotowość do współpracy w ramach zagadnień
leżących w sferze naszych zainteresować i kompetencji.

W naszej opinii najważniejsze wyzwania stojące przed Ministrem Administracji i
Cyfryzacji to aktywny udział w pracach nad unijną reformą zasad ochrony
danych osobowych oraz  sfinalizowanie prac nad nowelizacją ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji brało dotychczas aktywny udział w pracach
nad  nowym rozporządzeniem o  ochronie  danych  osobowych,  a  Polska  pełniła
ważną  funkcję  strażnika  gwarancji,  które  powinny  przysługiwać  obywatelom,
podczas  gdy  inne  państwa  kładły  większy  nacisk  na  kwestie  ekonomiczne  i
ochronę interesów biznesu. Prace nad reformą wkraczają obecnie w decydującą
fazę – Rada Unii Europejskiej uznała ją za jeden z priorytetów i planuje przyjęcie
nowego prawa w 2015 r. Naszym zdaniem konieczne jest aktywne zaangażowanie
Ministra Administracji i Cyfryzacji w ten proces.

Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność koordynacji i bliskiej współpracy
z 
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,  które  w Polsce  odpowiada za prace  nad
częścią pakietu reformującego zasady ochrony danych osobowych – czyli projekt
dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych  przez  właściwe  organy  w celu  zapobiegania,  dochodzenia,
wykrywania  lub  ścigania  przestępstw  lub  wykonywania  sankcji  karnych
i swobodnego przepływu tych danych. Problematyka ochrony danych osobowych
łączy w sobie wątki z różnych obszarów regulacji (na przykład uprawnienia policji
i innych służb), dlatego też w nadchodzącym roku niezbędna będzie współpraca
między MAiC i MSW.

Współpraca  ta  ma znaczenie  również  w kontekście  prowadzonych  przez  MSW
prac nad ustawą kompleksowo regulującą zasady funkcjonowania monitoringu.
Naszym zdaniem projekt  ten leży na styku zadań i  kompetencji  MSW i  MAiC,
ponieważ  w  dużym  stopniu  obejmuje  także  monitoring  prowadzony  przez
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podmioty  prywatne  oraz  wiąże  się  z  ingerencją  w prawo  obywateli  do
prywatności.

Drugim  priorytetowym  zadaniem  stojącym  przed  MAiC  jest  naszym  zdaniem
sfinalizowanie  prac  nad  nowelizacją  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną.  Jest  to niezwykle ważny projekt,  który zwiększa ochronę praw
użytkowników Internetu – ogranicza pole do arbitralnego usuwania treści przez
firmy  świadczące  usługi  drogą  elektroniczną  (tzw. pośredników).  Prace  nad
projektem trwają od wielu lat i zaowocowały wypracowaniem kompromisowych
rozwiązań. W minionej kadencji rządu zostały jednak zablokowane na poziomie
Rady Ministrów. 

Zdajemy sobie sprawę, że wskazane problemy – reformy zasad ochrony danych
osobowych, a także nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną –
są niezwykle złożone. W naszej ocenie znalezienie optymalnych rozwiązań w tym
zakresie  jest  poważnym  wyzwaniem,  ale  może  się  też  stać  największym
sukcesem kierowanego przez Pana Ministerstwa. 

Ze  swojej  strony  deklarujemy  gotowość  współpracy  na  tym  polu,  również  w
ramach  Rady  do  Spraw  Cyfryzacji,  której  członkinią  jest  Prezeska  Fundacji
Panoptykon  –  Katarzyna  Szymielewicz.  Jeśli  wyrazi  Pan  zainteresowanie,
proponujemy  spotkanie  w  celu  przedstawienia  i  przedyskutowania  naszych
postulatów.
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