GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
dr Wojciech R. Wiewiórowski
DRZDO-DEC/679/12/45455
dot: [...]

DECYZJA
z dnia 24 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 44a pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania z wniosku złożonego przez spółkę R. w
sprawie wykreślenia z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zbiorów danych wskazanych
w załączniku do niniejszej decyzji,
wykreślam z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych zbiory danych
wskazane w załączniku do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Zbiory danych osobowych wskazane w załączniku do niniejszej decyzji zostały wpisane
do prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.
W treści pisma z dnia [...] czerwca 2012 r. spółka R., oświadczyła, że zaprzestała
przetwarzania danych osobowych w zbiorach o nazwach: „T”, „L” oraz „B”, a dane ze
wskazanych zbiorów zostały w całości włączone do zbioru o nazwie „E”, który został wpisany
do rejestru pod numerem [...].
Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią przepisu art. 44a pkt 1 ustawy, wykreślenie z rejestru zbiorów danych
osobowych jest dokonywane, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli zaprzestano
przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze.
Mając na uwadze oświadczenie administratora danych oraz powołane powyżej
uregulowania prawne stwierdzić należy, że administrator zaprzestał przetwarzania danych w
zbiorach określonych w załączniku do decyzji, a tym samym spełniona została przesłanka
wykreślenia tych zbiorów z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
o której mowa w art. 44a pkt 1 ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych orzekł
jak w sentencji.

Stronie, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 127 § 3
kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
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