WYSTĄPIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 lutego 2002 r.

Pan
Krzysztof Janik
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska, czy podmioty
występujące o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów
winny czynić to na wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, o którym
mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883, ze zm.), czy też wniosek ten, wobec odrębnego uregulowania formy
wystąpienia o udostępnienie przedmiotowych danych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), w takich przypadkach nie
obowiązuje.
Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają skargi, z których
wynika, iż organy upoważnione do udostępniania danych i informacji zgromadzonych w
ewidencji pojazdów wymagają, by ubiegające się o nie podmioty stosowały formę wniosku o
udostępnienie danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). Wzór tego wniosku
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych,
zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej
inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522, ze zm.).
Zgodnie z art. 80 c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (Dz.
U. Nr 98, poz. 602, ze zm.), "dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów
udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
podmiotom (...):

1) Policji,
1a) Inspekcji Transportu Drogowego,
2) Żandarmerii Wojskowej,
3) Straży Granicznej,
4) Urzędowi Ochrony Państwa,
5) Wojskowym Służbom Informacyjnym,
6) sądom,
7) prokuraturze,
8) organom inspekcji celnej,
9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
10) Starostom,
11) komornikom sądowym."
Stosownie do ust. 4 cytowanego przepisu, dane lub informacje zgromadzone w ewidencji
pojazdów mogą być udostępnione innym, niż wymienione wyżej podmiotom, w tym osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. Przedmiotowe dane i informacje udostępnia się
- w myśl art. 80 c ust. 6 Prawa o ruchu drogowym - na pisemny, uzasadniony wniosek
zainteresowanego podmiotu. Jednocześnie ani w przepisach powołanej ustawy, ani też w
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych nie określono, na jakim formularzu wniosek
ten ma być złożony.
Na skutek niedookreślenia formularza przedmiotowego wniosku organy upoważnione do
udostępniania danych lub informacji z ewidencji pojazdów wymagają, by podmioty zwracające
się z żądaniem ich udostępnienia, stosowały formę wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3
ustawy o ochronie danych osobowych.
Na gruncie cytowanych wyżej przepisów Prawa o ruchu drogowym wątpliwości budzi
ponadto kwestia, czy wniosek, o którym stanowi jego art. 80 c ust. 6, winien być stosowany
wyłącznie przez podmioty wskazane w art. 80 c ust. 4, czy też wniosek ten obowiązuje również
w sytuacji, gdy o udostępnienie danych i informacji z ewidencji pojazdów występują podmioty
uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (art. 80 c ust. 1).
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyrażenie
stanowiska w przedstawionej wyżej sprawie.

