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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów wniosku o udost´pnienie danych osobowych,
zg∏oszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upowa˝nienia i legitymacji s∏u˝bowej inspektora

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 45 pkt 2—4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie
okreÊlenia wzorów wniosku o udost´pnienie danych
osobowych, zg∏oszenia zbioru danych do rejestracji
oraz imiennego upowa˝nienia i legitymacji s∏u˝bowej
inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522, z 1999 r. Nr 6,
poz. 49 i Nr 93, poz. 1081 oraz z 2002 r. Nr 154,
poz. 1285) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imiennego upowa˝nienia inspektora Biura Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych, zwanego dalej „inspektorem”, do wst´-
pu, w godzinach od 600 do 2200, do pomiesz-
czenia, w którym jest zlokalizowany zbiór da-
nych, i przeprowadzenia niezb´dnych badaƒ
lub innych czynnoÊci kontrolnych, o których
mowa w art. 14 pkt 1—4 ustawy,”;

2) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 20 marca 2003 r. (poz. 545)

WZÓR

.............................................
(miejscowoÊç, data)

................................................
(piecz´ç pod∏u˝na Generalnego

Inspektora Ochrony Danych
Osobowych)

L. dz. ..........................

Upowa˝nienie imienne

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) upowa˝niam

Pana/Panià ........................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko inspektora)

nr legitymacji s∏u˝bowej inspektora ................................... stanowisko ........................................................................

do:

* wst´pu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem niniejszego imiennego upowa˝nienia i legitymacji
s∏u˝bowej, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór danych, i przeprowadzenia niezb´dnych
badaƒ lub innych czynnoÊci kontrolnych w celu oceny zgodnoÊci przetwarzania danych z ustawà o ochronie
danych osobowych,

* ˝àdania z∏o˝enia ustnych wyjaÊnieƒ oraz wzywania i przes∏uchiwania osoby w zakresie niezb´dnym 
do ustalenia stanu faktycznego,

* ˝àdania okazania dokumentów i wszelkich danych majàcych bezpoÊredni zwiàzek z problematykà kontroli,

* ˝àdania udost´pnienia do kontroli urzàdzeƒ, noÊników oraz systemów informatycznych s∏u˝àcych do
przetwarzania danych 

w: .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
(okreÊlenie administratora danych lub zbioru danych osobowych albo miejsca poddawanego kontroli)

Upowa˝nienie jest wa˝ne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.

Termin wa˝noÊci upowa˝nienia up∏ywa z dniem ...........................................................................................................

piecz´ç urz´dowa

....................................................
(podpis Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych)
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