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Warszawa, l5 września 2021 r.

BIURO
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
PRZ'052.19.2021.KMJ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia l7 sierpnia br. uprzejmie informuję iz kwestie
związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku usfug łącznościelektronicznej, w tym
z

zakręsu telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług

świadczonych drogą elektroniczną,

a

takŻe prowadzenie spraw związanych

z

realizacją

Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz neutralnością sieci leżą w kompetencjach
Ministerstwa Cyfryzacji. Minister Cyfryzacji prowadzi również współpracę międzynarodową

w zakresie prawa cyfrowego, telekomunikacji, cyberbezpieczeństvła, etc. obęcnie dział
informatyzacja (art. l2a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(tj.Dz.U. z2020 r. poz' 1220 zpóźn. zm.) znajduje się w gestii Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

odnośnię wniosku o przeprowadzenie kampanii informacyjnych lub edukacyjnych
związanych z wpĘwem ekspozycji na mikrofale na zdrowie obywateli na|eży wskazać, Że
do zadań

i

kompetencji Rzecznika Praw Dziecka nie należy badanie

wiarygodności określonych doniesień naukowych

w

i

obszarze medycyny

weryfikowanie

czy

dziedzin

pokrewnych. Rzecznik nie jest uprawniony do dokonywania ocen w tym zakręsie.

W związkuztym, stosownie do lŻ2 ust. l ustawy zdnia 27 kwietnia 200l r. Prawo
ochrony środowiska (tj' Dz. U.

z

2020

r' poz' IŻl9 z pożn. zm.) to Minister

właściwy

do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwymdo spraw informatyzacji określi,

w drodze ruzporzqdzeniu, zróżnicowilne dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
w

środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę miesx,kaniowq i miejsc dostępnych

dla ludnościpoprzez wskazanie:
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Rzecznik
Prow Dziecko

Mikołelj Powlok

ffi

6' 00-791 Warsz:wa' tel. (2z) Stj.] 6Cl 00' lax QĄ 5ti3 (:(l 96, enlail:

rpd@bqxl.govpl,

w:

brpd.gov.pl

1) zakresów częstotliwości pól elektromagneĘcznych, dla których określasię parametry

fizyczne, charakteryzujqcych oddziaływanie pól elektromagneĘcznych na środowisko,
do których odnoszq się poziomy pól elektromagneĘcznych,

2)

dopuszczalnych wartościparametrów fizycznych,

o

których mowa w pkt 1, dla

poszczególnych zakresów częstotliwości, do których odnoszq

się poziomy

póI

elektromagneĘcznych

- majqc na

względzie właściwości
fizyczne częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz

zapewnienie ochrony zdrow ic publicznegol

naleŻy tlznać, Że wiarygodne

i

zweryfikowanę dane dotyczące bezpieczeństwa

oddziĄwania pól elektromagneĘcznych na zdrowie człowieka ma Ministęr Zdrowia,
zgodnie teŻ z jego zadaniami

i

kompetencjami (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

zdnia 27 sierpnia 2020 r' w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

(tj.Dz.IJ.zŻ0Żl r.poz.93Ż)w zw.zaft.33 ust. 1 pkt l ustawy zdnia4września1997 r.
o działach administracj i rządowej

(t

j. Dz. U' z

Ż020 r. poz. l2Ż0 z późn. zm.).

Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem regu|ującym kwestie wynikające

l22 ust.
17

l

ustawy Prawo ochrony środowiska jest rozporządzenie Ministra Zdrowia

grudnia 2019

r. w

sprawie dopuszczalnych poziomów

pól

z art.
z dnia

elektromagnetycznych

w środowisku (Dz. U. poz. Ż448)'
Mając na uwadze powyzsze' stosownie do arl. 6 ust'
opetycjach

(tj.Dz.U. zŻ0l8 r. poz.

l

ustawy

z dnia l l lipca Ż0l4 r.

870), Pana pismo zostało przekazane do rozpatrzenia

organom właściwymtj. do Ministerstwa Cyfryzacji

i

Ministerstwa Zdrowia. Wskazane

insĘrtucje poinformują Pana o sposobie załatwienia Sprawy.

l Natomiast Minister właściwydo spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwymdo spraw
informatyzacji oraz ministrem właściwymdo spraw energii' określi,w drodze rozporządzenia, sposoby
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagneĘcznych w środowisku poprzez
wskazanię metod:
I) wyznaczania poziomów pól elektromagneĘcznych' jeŻeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne,
o których mowa w ust. l, z róznych zakręsów częstotliwości,
2) wykonywania pomiarów poziomów pó| elektromagnetycznych w środowisku dla poszczególnych zakresów
częstotliwości, o których mowa w ust. l
- mając na celu prawidłowe i obiektywne przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagneĘcznych
w środowisku, odpowiednie do rodzajów instalacji, co do których sprawdzane jest dotrzymanie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagneĘcznych
- o czym stanowi aft' l22 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielajq telefonicznie informacji o prowadzonych
w biurze sprawach.

osoba uprawniona może uzyskać stosownq informację w spraluie, gdy złoży - podajqc inię

i nazwisko i sygnaturę sprawy - zapytanie:
-

pocztq elektronicznq na ądres: rpd@brpd.gov'pl

-

pocztq na adres:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawu

-

poprzez ePUAP na sltrytkę: /BRPD/SlcrytkaESP

Zał qc zni k : KI auzul a info rmacyj na

ZpowaŻaniem,

Ęre la o r Ze sp ołu P re zydi alne go
Rafał Drzewiecki

1 i2orazart' 14 ust'5 lit- c)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego l Rady (UE) 20|6/679 zdnta27 kwietnia 20l6
r' w sprarvie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Zgodniez ań' l3 ust'

oraz uchylenia dyrektyrvy 95/46ĄVE

(RoDo), informuję,

że:

administratoremPani/Panadanychosoborvych jestRzecznikPrawDzieckazsiedzlbąprzyul'Chocimskiej6,wWarszawie00-79l
tel.. (22) 583 66 00, dalej zwany,,Administratorem danych";

2. celem zbierania danych jest

realizacja kompetencji Rzecznika Praw

w Konltytlłcji RP' ilstruie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka'

Dziecka

określonych

,,Rzecznik Praw Dziecka stoi na strazy praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolite; Polskiej, Konwencji o prawach
dziecka i innych przepisach prawa' Z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców'';

3.
4'

podanie danych umoŹliwi podejmowanie działań mających na cęlu zapewnienie dziecku pełnego

i

harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości;
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art' ó ust. l lit, c) - e) oraz art. 9 ust. 2 lit' c). f) RoDo:
przeLwarzaniejest niezbędne do wypełnienla obowiązku prawnego ciqzącego na administratorze;
przetwarzaniejest ntezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane doĘczą, lub innej osoby flzycznej,
przet\t]arzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władry
publicznej powierzonej administratorowi;
przeLwarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesórv osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba,
której dane dotyczą, jest flzycznie lub prawnie niezdolna do wyruŻenia zgody;
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach splawowania wymiaru

_
_

_
_

sprawiedliwości ptzez

5.
ó'

sądy

;

zgodnie Z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka oraz arl' 14 ust' 5 lit' c, administrator danych jest zwolniony z obowiązku informacynego
osoby, której dane osobowe pozyskał w sposób inny niŹ od osoby, której dane dotyczą;
przyshrguje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych);

7

dane udostępnione przez PaniąlPana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, gdy odbiorcami danych będą niezbędne
insĘtucje upoważnione z mocy prawa, jak sądy, prokuratura, po|icja oraz szkoły, urzędy zainteresowane, domy dziecka, ośrodki
opieki' domy pomocy społecznej i podobne;

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaĆ danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba,
Że

l0.
I I

,ri. t

ir,,,

.

znakazlsądu

dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres l0 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art' 6 ust' 2 ustawy
dnia 14 lipca l983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz' U ' z20l8 r. poz. Żl7, zpóżn. zm.);
dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: Inspektor ochrony danych
Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa, 00-79l ul' Chocimska ó, adres e-mail: RoDo@będ.gov'pl.
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RAFAŁ DRZEWIECKI Dyrektor Zespołu Prezydialnego
EZD 3.104.37.37.36657

z 4arządzeniem Nr 'l Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadzającym W Biurze
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pismo podpisane elektronicznym

Zgodnie

podpisem kwalifikowanym nie Wymaga podpisu własnoręcznego jako właściwiezatwierdzone w systemie
teleinformatycznym BRPD.

