'\IICII \t.\ SERZlCKIE(;O
GeneralnegoInspektoraOcluonyOanychOsobOWfCh

Bc::dc:: walczyl

zespamem
I Funkcjonariusze (SA maj~ szerokie uprawnienia dai~ce im dost~p do wielu informacji 0 obywatelach. Czy zbiory danych. Irtore gromad~.
powinny byc rejestrowane w GIOOO?
- Sqdz,. ze nalezalobv SI, zastanow,,' nad
nllJihwo\cl'1 wptywu {icner<iln 'go In\pckto.
ra Oehrony Danych Osobowyeh oa 'posob za
bezpieczenia danych przctwalLanych
przez
ellA. ,Jednak ustawodawca 7mlenla),\C u"awe; 0 ochronle danvch osobowych zadccvdowal 0 wyl~c7.eOlu spod kompetene)1 (;IODO
OIckloryeh uprawOleo, lilk )ak to Jest w przypadku Agenc)i Bezptec'lethtwa Wewn~tr/nego, Agenc)1 Wywladu oral Wo)skowych stu?"
Informacyjnych.
Zgodnie z lymi zmianami,
Gcncralny InspcktOJ nle m07:l' wydawrlc np
decY/)1 admlOlsllilcy)n}Th,
tOzpallpvac
,kiltS nil eRA C1) pr'leprOWilu/ilC kOOlroh
w lej instytucji.
I Nasze dane figuruj~ w roinych zbiorach. Wyciekaj~ z nich i trafiaj~ w niepowolane r~ce.
W ten sposob poiniej otrzymujemy niechcian~
korespondencj~ elelrtronicz~ - spam. (zy moiemy si~ przed nim bronic?
- ZrodzHa Sw koncepCJA walk. Il' sp;.tT1wm
popr.rcl nrlWI4/.dm~ \Y~pOtprilcy kllku InSI~'tUCJIpuhhc'lnych. c/yh Url~uu Ochrony Konkurcnqll Konsumentow, Ministersrwa Trans
ponu i Budownictwa oraz mojego biura. Acz·
kolwick uOpOki projck! len oie oab,elLe real
nych ram. musimy SI(JS()WCtC OhUWld/Uli\(l'
ol",cOIe p"ep"y u'lawy USWIaUC/COlUu,lug
urogq c1ektroniczn'l,
reguluj'lcc
problem
(niechcianej) niezamowionej korespondencji
lozs}lane) urng'l eleklrnnlrlll'l,
cz}h 'pamu.
W!)pommiln~ WY/l'J pro)ckl I.tlktaua Ul\\'olLeOle ,pecialnej konlroh (tzw. ,pamboxul
w Ministerslwie
Infraslruklury,
do ktorej
7aiOlcrcsowani
kicrowac b,diJ informacjc
o olrzymywanych
spa mach , a ioformacjc
Il', po oupowlCUOlCI wcrvf,kaql.
h,uiJ prz,'klerowywane uo wlasCI\vych organ"w. Mysl" ie ctsla wSpOlprilea orilZ wymlilna 10formacji 10 dobry pomysl na walkc 7C spamcm. Nlczb~dna b~u7Ic n;wl1lcz fachmva
wlednt oral pumor OIgftnow sci<\gaola, ht'l
klDrych ,klllcCznosc
na>'lych uZlalao h~dzic ograniczona.
I lie kontroli przeprowadzil jui nowy General·
ny Inspelrtor i aego one dotyayly?
Od 13 do 31 lipca 2006 r. plLeprowadzilt
smy Pl~C komroli. Trzy z ntch przcprowadzonwersytetu 1m.
Kardynala nc byly w sluiblc zdrowla, po )cdne) w firmlc
IIllcrocIOWe) i 7wi'lzkll Kynologll7nym. PoStefana
Wyszynski
ego. wyzsze kontrole odbyly ,i~w wyntku skiltg,
ktore naplyn~/y do hiura.
konczytstudla
podyplomowe W sicrpOlu 2006 roku przeprowadzlltsmy
wyiszeJkadry lrzy kontrolc w Zakladzlc UbcZP'CcrCri SpoklerowllICleJ Iccrnych I)eun'l w F.MPiK-u.•
Rozmawiallukasz Kuligowski
I admmlstraql
I Michal
Serzycki
solwent prawa

