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KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE}
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzyma! Pan/i niniejszy przekaz
wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email
and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

From: Komorowski Edward [mailto:edward.komorowski@mf.gov.pl]
Sent: Monday, January 23, 2017 11:15 AM
To: Krzysztof Król
Subject:

Art. 33. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz.
1920 i 1948) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2g w brzmieniu:
„2a. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:
1)

w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 8 i 8a oraz

art. 20 pkt 12 i 15,
2)

w celu umożliwienia uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów organom, służbom i

instytucjom państwowym prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego,
kontroli przepisów ruchu drogowego lub kontroli, o której mowa w art. 131 ust. 1,
3)

w zakresie niezbędnym do realizacji przez inne organy, służby i instytucje państwowe

ustawowych zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku

i

publicznego oraz ochrony ważnego interesu ekonomicznego lub finansowego Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej
- może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych, w
tym dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922), pozyskane w związku z funkcjonowaniem inteligentnych systemów transportowych,
systemu poboru opłaty elektronicznej oraz systemu opłat za przejazd autostradą, o którym mowa w ustawie
z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, także bez
wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.
2b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, obejmują:
1)

imię i nazwisko;

2)

numer PESEL;

3)

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)

rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;

5)

adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji;

6)

obrazy pojazdów, w tym zawierające wizerunek osób oraz numer rejestracyjny pojazdu;

7)

dane identyfikacyjne urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3;

8)

dane umożliwiające określenie miejsca i czasu przemieszczania się pojazdu na sieci dróg

krajowych.
2c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2b, przechowuje się przez okres, w którym są one
niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz
organy, służby i instytucje państwowe, o których mowa w ust. 2a pkt 2 i 3. Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad dokonuje weryfikacji tych danych, po zasięgnięciu opinii tych organów, służb i
instytucji, nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ich uzyskania, usuwając dane zbędne.
2d. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub
osoba przez niego upoważniona udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 2a, na podstawie
pisemnych wniosków organów, służb i instytucji państwowych, o których mowa w ust. 2a pkt 2 i 3.
2e. Wniosek, o którym mowa w ust. 2d, wskazuje:
1)

okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych;

2)

dane podlegające udostępnieniu.

2f. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa w ust. 2a, organom, służbom i instytucjom
państwowych, o których mowa w ust. 2a pkt 2 i 3, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli
jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności oraz jeżeli
podmioty te posiadają:
1)
uzyskał, oraz

urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane

2)

zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych

niezgodnie z celem ich uzyskania.
2g. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego dane, o których mowa w ust. 2a, w sposób, o którym mowa w ust. 2f, jeżeli jednostka
organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą danych spełnia warunki, o których
mowa w ust. 2f.”.

