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W odpowiedzi na pismo z dnia 2O mqa 2009 r. (znak: PS-87/09) w sprawie

zEdowego projektu ustawy o udostqpnianiu informacji gospodarczych, Polska lzba
Ubezpieczen jako organizacja samozqdu ubezpieczeniowego, reprezentujqca, na mocy
ustawy z dnia 22maja 2003r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z pozn. zm.), zaklady ubezpieczeri
dziatajqce na rynku polskim, w tym wobec organow wladzy publicznej, przekazuje uwagi
i opinig do projektu przedmiotowej ustawy.

1. W przepisach art. 9 i art. 10 projektu dotyczqcych przekazywania danych
o zobowiqzaniach dluznikow (konsumentow i nie-konsument6w) nieprawidlowo
oznaczono katalog uprawnionych, poprzez ulycie zwrotu ,,wiezyciel". Pzepisy art. 9-10
sq przeznaczone dla pzedsiqbiorcow posiadajqcych wierzytelnoSci zwiqzane
z dzialalnoSciq gospodarczq, co wynika z uzasadnienia projektu (str.2-3) oraz
zastosowania samego pojgcia ,,konsumenta". Dla innych wiezyciel i  niz przedsigbiorcy
przewiduje siq w projekcie odrgbne zasady i tryb okre6lone w art. 1 1. Tymczasem
w art. 9-10 okreSlajqc zakres uprawnionych do pzekazywania informacji do BIG stosuje
sig zwrot wiezyciel, ktory wedlug definicji legalnej zawartej w art. 2 ust.2 pkt 4 projektu
obejmuje takze ,,osobq fizyczna,, ktorej wierzytelno6c zostala stwierdzona tytulem
wykonawczym". W szczegolno6ci - zgodnie z definicjq - taka wiezytelno6c moze byc
zwiqzana z kazdym stosunkiem prawnym. W zwiqzku z tym proponujemy uzycie w art. 9
ust.1 oraz art. 10 ust.1 zwrotu,,wierzyciel bqdqcy przedsigbiorcq'.

2. W celu usuniqcia wszelkich wqtpliwoSci interpretacyjnych wskazane jest w art. '10 ust. 1
pkt 1 projektu po treSci ,,zobowiqzanie powstalo w zwiqzku z okre6lonym stosunkiem
prawnym, w szczegolnoSci (...)" zmienic sformulowanie ,,2 tytulu umowy zwiqzanej
z wykonywaniem dziatalnoSci gospodarczej" na bardziej poprawne ,,2 tytulu umowy
zawartej w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq gospodarczq'. Zmiana rozwieje
wqtpliwo6ci, 2e wyliczenie stosunkow prawnych dotyczy nie tyle umow zwiqzanych
z wykonywaniem dzialalno6ci gospodarczej (co mogloby sugerowac np. umowy najmu
powierzchni pod prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej), a umow zawartych w zwiqzku
z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej (umowy zawarte sensu largoz kontrahentami
przez o soby p rowadzqce dzi ala I n osc go spod a r czq) .

3. Zdaniem Polskiej lzby Ubezpieczen w art. 20 ust. 3 projektu zbyt wqsko okre6lony zostal
katalog podmiotow uprawnionych do przetwarzania informacji gospodarczych
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\otrzymanych od BIG po uptywie 90 dni. W projekcie zaw~zone zosta.o przedmiotowe 
wyliczenie jedynie do podmiot6w dokonujqcych "oceny ryzyka kredytowego lub 
operacyjnego". Z powodu mogqcych wystqpic niejasnosci przy wyktadni poj~cia "ryzyka 
operacyjnego" wskazane jest uzupetnienie tresci projektu w tym zakresie poprzez 
przewidzenie expficite wart. 20 ust. 3 in fine "ryzyka ubezpieczeniowego". W takim 
przypadku nie powstanq wqtpliwosci dotyczqce mozliwosci przetwarzania przez zaktady 
ubezpieczen w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego informacji gospodarczych po 
upfywie 90 dni od dnia ich otrzymania od BIG. 

4. 	 Projekt wart. 16 ust. 2-3 uprawnia BIG do przechowywania "informacji archiwalnych" 
o zobowiqzaniach dhznik6w nieb~dqcych konsumentami (tzw. historia zobowiqzania). 
Jednoczesnie projekt ogranicza zakres operacji na danych jedynie do "przechowywania" 
takich danych przez BIG, co wydaje si~ nieracjonalne z punktu widzenia przedmiotu 
dziatalnosci BIG oraz potrzeb obrotu gospodarczego. Skoro tego typu informacje Sq juz 
gromadzone przez BIG, ustawa powinna przewidywac mozliwosc ich udost~pniania 
zainteresowanym, tym bardziej, iz zgodnie z art. 16 ust. 4 pkt 1, informacje archiwalne 
nie pozwalajq zidentyfikowac dtuznika. Co prawda, w projekcie jest mowa 0 prawie BIG 
do przetwarzania informacji archiwalnych w celach statystycznych (art. 5 ust. 6 pkt 1 oraz 
art. 16 ust.4 projektu), ale w naszej ocenie ustawodawca winien jednoznacznie 
przesqdzic kwesti~ wykorzystania informacji archiwalnych, przewidujqc wart. 16 ust. 3-4 
prawo BIG do udost~pniania informacji archiwalnych. 

5. 	 Projekt ustawy (tak jak obecnie obowiqzujqca u.u.i.g.) okresla nieproporcjonalne srodki 
nadzoru ministra wtasciwego do spraw gospodarki w por6wnaniu do kompetencji 
nadzorczych drugiego organu nadzoru. W projekcie ustawy (tak jak w obecnej u.u.i.g.) 
przewiduje si~ dwa rodzaje nadzoru administracyjnego nad dziatalnosciq BIG. Zgodnie 
z art. 26 ust. 2 projektu nadz6r ministra nie obejmuje kontroli prawidtowosci 
przetwarzania danych osobowych przez BIG. Takie rozwiqzanie rna zapobiec kolizji 
kompetencji ministra oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO). Ten drugi organ sprawuje zatem kontrol~ BIG w zakresie zgodnosci 
przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Stosownie do tresci art. 37 
projektu ministra wyposazono w uprawnienia do naktadania trzech rodzaj6w sankcji 
administracyjnych. W pierwszej kolejnosci wydaje nakaz usuni~cia nieprawidtowosci. 
Jezeli biuro nie usunie nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, minister moze natozyc 
na BIG kar~ w wysokosci do kwoty 120 tys. ztotych. Jesli w dalszym ciqgu BIG nie usunie 
nieprawidtowosci, minister wydaje decyzj~ zakazujqcq wykonywania dziatalnosci 
gospodarczej przez biuro. Tymczasem kompetencje GIODO nie zostaty okreslone w 
u.u.i.g., ale w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej "u.o.d.o."). W przypadku stwierdzenia 
n ieprawidtowo sci , Generalnemu Inspektorowi przystuguje jedna wtadcza kompetencja 
do wydawania, w drodze decyzji, nakaz6w przywr6cenia stanu zgodnego z prawem (art. 
18 ust.1 u.o.d.o.). Nie ma natomiast np. prawa naktadania kar finansowych na podmioty 
przetwarzajqce dane osobowe. GIODO korzysta zatem z mniej restrykcyjnych srodk6w 
nadzoru nad przetwarzaniem danych przez BIG, pomimo ze u.u.i.g. Oak r6wniez projekt 
ustawy) przewiduje wi~cej obowiqzk6w i ograniczen zwiqzanych z przetwarzaniem 
danych osobowych konsument6w w por6wnaniu z danymi innych dtuznik6w. 
Reasumujqc, minister chociaz sprawuje nadz6r nad mniej sensytywnymi danymi 
dtuznik6w niz <01000, posiada znacznie bardziej restrykcyjne od niego srodki nadzoru. 
W zwiqzku z powyzszym nalezy do ustawy wprowadzic jednakowe srodki nadzoru dla 
obydwu organ6w administracji publicznej (GIODO i ministra). Na marginesie nalezy takZe 
dodac, ze projekt ustawy wart. 37 w niejednolity spos6b wyznacza prawne formy 
dziatania ministra. W ust. 1 i ust. 3 przewiduje si~ form~ decyzji dla: nakazu usuni~cia 
nieprawidtowosci oraz zakazu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Natomiast 
w ust. 2 projektodawca nie okresla formy natozenia kary pieni~znej. Wydaje si~, ze 
powinno to nast~powac takZe w drodze decyzji administracyjnej. Dlatego t~z warto 
wskazac takq form~ wprost w tresci przepisu. 
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6. Postulujemy rozszezenie uprawnien informacyjnych wierzyciela, aby zapobiec sytuacji
usuwania pzez BIG otrzymanych informacji bez wiedzy wiezyciela. W art. 25 pkt 6 i 7
projektu przewiduje siQ szczegolne sytuacje, gdy BIG moze usunqc otrzymane
informacje gospodarcze bez wiedzy wierzyciela. Nastgpuje to na podstawie

,,uzasadnionej informacji":  a) o nieistnieniu zobowiqzania, b) o wyga6nigciu
zobowiqzania, jezeli dane dotyczq dluznika-konsumenta. Postulujemy nalo2enie
w ustawie na BIG obowiq.zku zawiadomienia wiezyciela, gdy na podstawie
wspomnianych powyzej pzepisow biuro usunie otrzymane dane, a zrodlem
,,uzasadnionej informacji" nie jest sam wierzyciel. Trzeba przypomniee ,2e pzyjgcie przez
BIG od wiezyciela informacji gospodarczejjest uslugq Swiadczona na podstawie umowy
o udostqpnianiu informacji gospodarczych, a na wierzycielu spoczywajq obowiqzki i
odpowiedzialnoSc zwiqzane z tre6ciq przekazanych przez niego informacji.

Z uwzglgdnieniem powyzszych uwag, Polska lzba Ubezpieczen popiera inicjatywg
u stawodawczq zmiany pzed m i otowego prawa.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2009 roku - znak PS·87/09 - (dat,l,\j',I: .\~.l J:' ':';1:.; 

Generalnego Inspektorn Ochrony Danych Osobowych 25 maja 2009 roku) up .I n:~ 'nfi 1ml1: i~ 

i"i: w przcu:slawiuIlym do zaopiniowania projekdc ustnwy 0 udm:;t~pnial\il' 

ioformacji gospodarczych z punktu widzenia regu13CJl zawaIW':,j \'.' IIsi,;:n:" 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osohowych (t. j. Dz. U. 7 ~(u:: r'\;r 1!)· 

poz 926, z p6fn. zm.) zastrze7,enia hudzi gromadzenie przcz biurJ. infornhl\ 11 ~(lspodt~Jc~. 

in[onnacji 0 numerze PESEL (ali. 2 nst. 1 pkt J lit. h in principio) oral ad"I:!,: f /:lrnieszk<m: ~ 

osoby :fizycznej prowadzqcej dzialalnosc gospodarcz~h 0 ile nie jest 011 tO/",I[1\ 7. Jnicj~~,:" 

vlykonywania tej dzialalnosci (art. 2 lLSt. 1 pkt 3 lit. e in principio). Organ .J'l ';l'lrlW .le-llrel 

danych o::;obo\\rych stoi na stanowisku, ze zaktes przekazywanych do biur infornl.!:r :;'(1"pn Ji.U (: .. 

(mi. 10 ust. 2 pkt 2), 1.1 W konsckwcncji ujmvnianych (art. 1 ust. 1 pkt I ; ,11 1-J.l;~ 

infonmu::jl 0 osobach fizycznych prowadz<lcych dzialalnosc gospOllan';,,1 i,'·u.:ni~p i 

schUe zwiqzany z prowadi'..onq. przcz te osoby dziafalllOScil1. V''/ !nl J ('nld::;c Ie 

W ocenie Generalnego Illspektora Ochrony Danych Osobowyc.h - Die lnay}.:;~ tJ:lS;\dll:el':\, 

przetwarztUue danych 0 numcrze PESEL i adrcsie zamieszkania (0 ile tne ,If'sl I'n taK i S.H 

jak miejsce wykonywania dziatulno~ci gospodarczcj) osoby tL:YC7'n:': r'lr'-''I,l':}c!Zt;:' 

dziatalnosc gospodarcz,~~ w zwiqzku z zaci:mlli~tymi przez t<: o:;ob(' '!l~(n\'t'f;;aninJ; 

l tytU111 prowadzoncj dzialall1osci. Nie moina bowicm pom1n~c, l~ 'J';li\'. \) ,)cl1l'("',1 
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dau),ch osobowych wymaga, aby dane osobowe byly prl.elwau..ane (Vi 1: 'n! U:[1\"":Jli;:ll" 

\v'yl~cznie w takim zakresic, jaki jest niezbydny dla osl,!glli~c.la celu~ jnklclll! ;'rlet\\;u~~aJ;,: 

(u,iawnianie) danych ma sluzyc (arl. 26 ust. 1 pkt 3). Zdaniem zas orgallll i'~n""F n(;i;rc" 

danych osohowyc h cilfl identyfik<lcji osoby llzyc.znej prowndzllcej dzhh', Ij., .' ,; !:'-',,;p'''Id;u\. 

i powi'Fania jej z istniej'lcyrl1 LUbuwit~Li.micIIl L tytulu tej dzhllal' ': 111ff'rrn'H 

I) numeT/.e PESEL i adresic zamieszkania (0 ile nie jest on tozsamy z l1lieJslt~i!.'., J,.·',r·l\l':,\!: , 

dzmlahlosci) sq zbt;dne! tak wh;c ich gromadzenie przez biura inform;;: =:!.,,1' p\ .. j:n 

narusza(; b9dzie wska~unq. wyzej - zasad~ adekwatnosci. 

Niezalcznic od powy:r.s:lego infomlUjer. ze I"..aproponowanc w druku' :;ejrH'\" \ n"l nr 19':' 

ullonllowania projcktu USb\wy 0 udost~pflianiu informaeji gospodan'1;~Th ~i:!nowic b~d: 

gt~boh) ingcrcncjy w prywatnosc os6b fizycznych. 

I ~n>n) rjanycn O"jD·::,;.;'·, .1 • .-->~- '. 
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