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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dostępu do danych 

podmiotu audytowanego zgromadzonych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami (BDO), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie należy zauważyć, iż rozwiązania zastosowane w BDO umożliwiają 

wszystkim podmiotom wykonanie obowiązków zgodnie z regulacjami prawnymi. 

Jednym z takich rozwiązań jest możliwość nadawania przez użytkownika głównego uprawień 

do konta w systemie BDO. Występują dwa rodzaje uprawień: uprawienia użytkownika 

głównego oraz użytkownika podrzędnego. Użytkownik główny ma dostęp do wszystkich 

modułów i funkcji dostępnych w ramach posiadanego konta w BDO. Natomiast użytkownik 

podrzędny ma uprawnienia do tworzenia kart przekazania odpadów (KPO), kart przekazania 

odpadów komunalnych (KPOK), dodawania wpisów w ewidencji odpadów oraz sporządzania 

sprawozdań (bez możliwości ich złożenia).

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z obecnie przyjętymi rozwiązaniami 

w systemie BDO zasadnym wydaje się nadanie audytorom uprawnień użytkownika 

podrzędnego do konta audytowanych podmiotów, co umożliwi podgląd danych wymaganych 

do przeprowadzenia audytu. Ponadto pragnę zaznaczyć, iż użytkownicy wykonują działania 

w systemie BDO jako konkretne osoby, dlatego z uwagi na odpowiedzialność, jaką ponosi 

użytkownik wymagana jest identyfikacja użytkownika z imienia i nazwiska.

Ponadto zwracam uwagę, iż zarządzanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych 

w systemie BDO zostało zapewnione na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi oraz najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi. 
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Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej, wykonawca BDO – Instytut Ochrony 

Środowiska–Państwowy Instytut Badawczy, na bieżąco analizuje zgłaszane uwagi dotyczące 

działania poszczególnych elementów systemu, jak również systematycznie wdraża kolejne 

funkcje.

Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, w szczególności nie jest 

prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Z poważaniem

Marzena Berezowska
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą 
w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie1.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi.

1 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.
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