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Wstêp
Ka¿dy ma prawo do posiadania, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,
jednak nie ka¿dy korzystaj¹c z tego prawa  tak jak jest to w przypadku dziennikarzy  musi zachowaæ szczególn¹ rzetelnoæ i starannoæ i równoczenie pamiêtaæ, ¿e jego misj¹ jest s³u¿ba spo³eczeñstwu oraz pañstwu. Zdarzaj¹ siê sytuacje,
kiedy dziennikarz musi rozstrzygaæ dylemat komu ma s³u¿yæ i czyj interes jest
wa¿niejszy. Czy ujawniæ informacjê powo³uj¹c siê na interes spo³eczny, czy nie
podawaæ informacji do wiadomoci publicznej ze wzglêdu na interes pañstwa.
Musi te¿ wiedzieæ, jakie konsekwencje prawne mo¿e ponieæ, nawet jeli
w s³usznym interesie spo³ecznym ujawni czyje dane osobowe.
Zarówno wolnoæ pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, jak i prawo
dostêpu do informacji publicznej, przewidziane w Konstytucji, nie maj¹ absolutnego charakteru i podlegaj¹ ograniczeniom wynikaj¹cym z koniecznoci ochrony
okrelonych dóbr i wartoci. Mo¿e dochodziæ do kolizji okrelonych dóbr prawnie chronionych: np. prawa do kontroli i jawnoci ¿ycia publicznego z ochron¹
danych osobowych osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Z faktu, ¿e konstytucyjnie chronion¹ wartoci¹ jest prawo obywatela do uzyskania informacji
publicznej, wynika szereg problemów wynikaj¹cych z koniecznoci interpretacji pojêæ kluczowych, np. zakresu stosowania przes³anek umo¿liwiaj¹cych
odmowê udostêpnienia informacji publicznej (np. ze wzglêdu na ochronê prywatnoci).
Rozwa¿enia wymaga równie¿ celowoæ i skutecznoæ m.in. karnoprawnej
reakcji na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych czy nieudostêpnienie informacji publicznej zw³aszcza z uwagi na trudnoci z wyk³adni¹ przepisów w tym zakresie oraz niespójne orzecznictwo s¹dów. Szereg ju¿ obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz szereg
inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie, (tak¿e na gruncie prawa europejskiego)
wprowadzaj¹cych ograniczenia dostêpu do okrelonej kategorii danych, informacji, stanowi ród³o wielu utrudnieñ. Przy wielu ma³o konkretnych przepisach
reguluj¹cych ochronê danych osobowych (np. podejrzanego, oskar¿onego, pokrzywdzonego) istnieje pokusa nadu¿ywania przez nierzetelnych dziennikarzy
swoich uprawnieñ.
Z drugiej jednak strony obecnie obowi¹zuj¹ce prawo nie u³atwia dziennikarzowi zbierania informacji. Po wejciu w ¿ycie przepisów ustawy o dostêpie do
informacji publicznej (od 2001) dziennikarz zosta³ pozbawiony monopolu na
uzyskiwanie informacji. Ponadto w okresie miêdzy 13 listopada 1997  1 maja
2004 ustawa o ochronie danych osobowych z ca³ym swoim rygoryzmem odnosi³a siê do dzia³alnoci dziennikarskiej, skutecznie utrudniaj¹c dziennikarzom pracê. Dopiero z chwil¹ wejcia w ¿ycie art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych
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osobowych do dzia³alnoci dziennikarskiej stosuje siê tylko niektóre przepisy
ustawy (np. o uprawnieniach kontrolnych GIODO i obowi¹zkach administratora
zbioru danych osobowych).
To ¿e prasa ma gwarancjê swobody zbierania i wykorzystywania materia³ów
prasowych (m.in. dziêki okrelonemu w art. 44 prawa prasowego zakazowi
utrudniania zbierania materia³ów krytycznych i t³umienia krytyki), nie oznacza
zgody na ca³kowity woluntaryzm. Jeli bowiem dziennikarze przestaj¹ d¹¿yæ do
odkrycia prawdy, to daj¹ uzasadniony powód do ograniczania wolnoci mediów.
Coraz bardziej popularni blogerzy (vlogerzy, czy chocia¿by u¿ytkownicy Facebooka) szybko demaskuj¹ oszustwa mediów i równoczenie stanowi¹ alternatywne ród³o informacji. Zdarza siê te¿ coraz czêciej, ¿e ludzie nie maj¹ czasu
na czytanie prasy, ale za to czytaj¹ wpisy znajomych na Facebooku czy forach
internetowych. Blogerzy w przeciwieñstwie do mediów z regu³y nie przywi¹zuj¹
wagi do jakoci swoich tekstów (materia³ów), media za musz¹ pamiêtaæ nie
tylko o obowi¹zkach wynikaj¹cych chocia¿by z prawa prasowego, ale przede
wszystkim o swojej wiarygodnoci zawodowej i wiarygodnoci medium dla którego pracuj¹.
W pracy omówione zosta³y ró¿nego rodzaju ustalenia prawne podejmuj¹ce
problem ochrony danych osobowych. Tym samym dokonano opisu historycznego pokazuj¹cego narastanie wiadomoci prawnej i pojawiania siê potrzeb uzasadniaj¹cych koniecznoæ wypracowania coraz bardziej precyzyjnych narzêdzi
s³u¿¹cych ochronie jednostki. Ponadto opis doktryny  poczynaj¹c od uregulowañ maj¹cych charakter postulatywny, czyli niewi¹¿¹cy (Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, Rezolucje ONZ i Rady Europy, Rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy czy dyrektywy unijne) po akty o charakterze
wi¹¿¹cym (Konstytucja RP z 1997, ustawy, konwencje Rady Europy i Unii
Europejskiej) pokazuj¹ kontekst ogólny, w jakim kszta³towa³a siê w Polsce wiadomoæ prawna okrelaj¹ca regu³y ochrony danych osobowych. Polska ustawa
o ochronie danych osobowych jako zbiór przepisów kompleksowo reguluj¹cych
tê kwestiê, obowi¹zuje dopiero od szesnastu lat. Wczeniej przepisów o ochronie
danych osobowych nale¿a³o szukaæ w regulacjach sektorowych (k.c., k.k. itp.).
Oczywiste zatem jest, ¿e dopiero tworzy siê i utrwala co, co mo¿na by nazwaæ
kultur¹ prawn¹, czyli schematy i wzory rozumienia oraz postêpowania z danymi
osobowymi szanuj¹ce prawa jednostki w demokratycznym spo³eczeñstwie. O aktualnym stanie wiadomoci pragmatyki prawa wiadczy bogate orzecznictwo
s¹dów krajowych oraz europejskich.
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Rozdzia³ 1. Uniwersalna ochrona danych
osobowych
ONZ
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka

Charakter prawnomiêdzynarodowy Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
z dnia 10 grudnia 1948 jest sporny. Niektórzy polscy prawnicy uznaj¹, ¿e jest
dokumentem niewi¹¿¹cym, inni za uznaj¹ Deklaracjê za element prawa zwyczajowego1. Z pewnoci¹ jest ona pierwszym dokumentem, który szczegó³owo
okreli³ prawa i podstawowe wolnoci cz³owieka. Z tego przede wszystkim
powodu Deklaracja spotka³a siê z szerokim poparciem miêdzynarodowej opinii
publicznej i zosta³a uznana za kamieñ milowy w walce o prawa cz³owieka
na wiecie. Mo¿na te¿ spotkaæ pogl¹d, ¿e Deklaracja jest aktem prawa miêdzynarodowego, w którym po raz pierwszy pojawi³a siê formu³a prawa do prywatnoci2.
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka uznaje, ¿e przyrodzona godnoæ
wszystkich cz³onków wspólnoty ludzkiej jest podstaw¹ wolnoci, sprawiedliwoci i pokoju wiata. W art. 123 wprowadza zakaz arbitralnego wkraczania
w ¿ycie prywatne, rodzinê, mieszkanie lub korespondencjê. Chroni te¿ przed zamachami na honor i reputacjê. W myl jej postanowieñ, ka¿dy jest uprawniony do
ochrony prawnej przed takim wkraczaniem lub takimi zamachami. Jednak zgodnie
z postanowieniami art. 29 ka¿dy w korzystaniu ze swych praw (i wolnoci) podlega pewnym ograniczeniom. Musz¹ one wynikaæ z przepisów prawa i s³u¿yæ:
1) poszanowaniu praw i wolnoci innych osób,
2) zaspokojeniu s³usznych wymagañ moralnoci,
1
Roman Kuniar uwa¿a, ¿e: fakt, i¿ deklaracja nie zosta³a uchwalona jako obowi¹zuj¹cy traktat miêdzynarodowy, sta³ siê powodem do szerokiej dyskusji na temat charakteru zobowi¹zañ, jakie ten dokument za sob¹ poci¹ga. Autorzy deklaracji mieli wiadomoæ, i¿ dokument,
nad którym pracuj¹, nie bêdzie mia³ charakteru prawnego. [ ] Deklaracja to nie tylko intencje,
ale równie¿ zobowi¹zania pañstw, aczkolwiek pozbawione sankcji prawa miêdzynarodowego.
R. Kuniar, Prawa cz³owieka. Prawo, instytucje, stosunki miêdzynarodowe, Warszawa 2008,
s. 66.
2
J. Braciak, Prawo do prywatnoci, Warszawa 2004, s. 63.
3
Artyku³ 12 Nie wolno ingerowaæ samowolnie w czyjekolwiek ¿ycie prywatne, rodzinne,
domowe, ani w jego korespondencjê, ani te¿ uw³aczaæ jego honorowi lub dobremu imieniu.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uw³aczaniu.
<http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php>, dostêp: 26 lutego
2014.
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3) porz¹dku publicznego,
4) powszechnego dobrobytu w spo³eczeñstwie demokratycznym.
Nie mo¿na równie¿ korzystaæ z praw i wolnoci wbrew Celom i Zasadom
Narodów Zjednoczonych4.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 17 równie¿
gwarantuje ka¿demu prawo do ochrony prawnej przed bezprawn¹ lub samowoln¹ ingerencj¹ w jego ¿ycie prywatne, rodzinne, mir domowy, korespondencjê,
czeæ czy dobre imiê5. Obejmuje on ochron¹ tak¿e billingi czyli tzw. dane ruchome. S¹ to informacje np. o chwili rozpoczêcia oraz trwania rozmowy, dacie oraz
wybranym numerze telefonu. Dane billingowe pozwalaj¹ na identyfikacjê abonenta, dlatego te¿ podlegaj¹ ochronie m.in. na podstawie art. 17 MPPOiP6.
Z Komentarza ogólnego nr 16 z dnia 8 kwietnia 1988 do art. 17 MPPOiP wynika, ¿e przetwarzanie danych (gromadzenie i przechowywanie) osobowych
w komputerach, bankach danych czy za pomoc¹ innych urz¹dzeñ zarówno przez
w³adze publiczne, jak i prywatne podmioty musi byæ regulowane przez prawo. Zatem ka¿da jednostka musi mieæ prawo do ustalenia w przystêpnej formie,
czy i jeli tak, to jakie dane osobowe (jej dotycz¹ce) s¹ przechowywane
w automatycznych bazach danych i do jakich celów7. Jednak przyjêta przez
4
Celem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest m.in.: utrzymanie miêdzynarodowego pokoju
i bezpieczeñstwa, rozwijanie przyjaznych stosunków miêdzy narodami, opartych na poszanowaniu
zasady równouprawnienia i samoistnienia narodów, wspó³dzia³anie miêdzynarodowe w rozwi¹zywaniu zagadnieñ o charakterze gospodarczym, spo³ecznym, kulturalnym lub humanitarnym. Dla
osi¹gniêcia celów Organizacja NZ i jej cz³onkowie zobowi¹zuj¹ siê do postêpowania wed³ug pewnych zasad: zasady suwerennej równoci wszystkich cz³onków, wszyscy cz³onkowie wykonywaæ
bêd¹ w dobrej wierze zobowi¹zania przyjête przez nich zgodnie z niniejsz¹ Kart¹, wszyscy cz³onkowie za³atwiaæ bêd¹ swe spory miêdzynarodowe rodkami pokojowymi, wszyscy cz³onkowie powstrzymaj¹ siê w swych stosunkach miêdzynarodowych od stosowania groby lub u¿ycia si³y
(przeciwko ca³oci terytorialnej lub niepodleg³oci któregokolwiek pañstwa), cz³onkowie Organizacji powstrzymaj¹ siê od udzielenia pomocy jakiemukolwiek pañstwu, przeciwko któremu Organizacja zastosowa³a akcjê prewencji lub przymusu. Artyku³ 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych z dnia
26 czerwca 1945, Dz. U. 1947, nr 23, poz. 90.
5
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966, Dz. U.
1977, nr 38, poz. 167.
6
Podlegaj¹ te¿ ochronie na podstawie art. 49 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U.,
nr 78, poz. 483 oraz art. 8 EKPCz z dnia 4 listopada 1950, Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284. Wiêcej:
S. Hoc, Glosa do uchwa³y SN z dnia 22 stycznia 2003, I KZP 45/02, Przegl¹d S¹dowy 2003,
nr 1112, s. 201206.
7
A. Gliszczyñska-Grabias i K. Sêkowska-Koz³owska w Komentarzu do art. 17 MPPOiP przywo³uj¹ orzeczenie (Ngambi i Nébol przeciwko Francji) w którym Komitet Praw Cz³owieka odniós³
siê do problematyki ochrony informacji (danych osobowych). Skar¿¹cy podnosili, ¿e nadanie statusu uchodcy jednemu z ma³¿onków i równoczenie odmowa udzielenia wizy drugiemu z ma³¿onków poprzedzona badaniem autentycznoci zawarcia ma³¿eñstwa oraz wiêzi ³¹cz¹cych ma³¿onków,

12

Komitet Praw Cz³owieka w 1988 interpretacja art. 17 MPPOiP nie jest wystarczaj¹ca w obecnej sytuacji m.in. z powodu, ¿e: Internet sta³ siê pierwszym (zasadniczym) sposobem komunikacji; stosowane s¹ coraz bardziej zaawansowane
technologie zbierania i przetwarzania danych; naruszenie prawa do prywatnoci
mo¿e skutkowaæ tak¿e naruszeniem wolnoci wypowiedzi czy wolnoci zrzeszania siê a przede wszystkim dlatego, ¿e Komitet Praw Cz³owieka podj¹³ decyzjê
o rewizji komentarza ogólnego nr 16 ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ liczbê wp³ywaj¹cych do niego spraw8.
Pañstwo, które przyjê³o MPPOiP (wraz z Protoko³em Fakultatywnym9) jest
zobowi¹zane do niepodejmowania jakichkolwiek czynnoci, które mog³yby naruszyæ wyznaczon¹ w przepisach sferê wolnoci. Miêdzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych nak³ada na pañstwa dwa rodzaje obowi¹zków: po
pierwsze  obowi¹zek poszanowania praw cz³owieka (np. poprzez zakaz ingerencji), a po drugie  obowi¹zek podjêcia dzia³añ zabezpieczaj¹cych jednostkê
przed naruszeniem przys³uguj¹cych jej praw przez inne osoby lub organizacje.
Zakaz bezprawnej ingerencji oznacza, ¿e niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja z wyj¹tkiem sytuacji przewidzianych w ustawie. Ustawodawstwo krajowe
musi byæ zgodne z postanowieniami oraz celem i przedmiotem MPPOiP. Zakaz
arbitralnej ingerencji odnosi siê do dzia³añ organów pañstwowych, podejmowanych na podstawie norm prawnych i gwarantuje, ¿e ingerencja pañstwa bêdzie
podejmowana w rozs¹dnych granicach, odpowiednio do okolicznoci. W uwagach ogólnych do art. 17 MPPOiP uznaje siê, ¿e gromadzenie i przechowywanie
danych osobowych musi zostaæ uregulowane prawem. Pañstwa za powinny
podejmowaæ wszelkie skuteczne rodki gwarantuj¹ce, ¿e informacje dotycz¹ce
sfery ¿ycia prywatnego nie dostan¹ siê w nieupowa¿nione rêce i nie zostan¹
nigdy u¿yte w celach niezgodnych z MPPOiP. Ka¿da osoba powinna mieæ prawo
do ustalenia i upewnienia siê, w dostêpnej dla niej formie, czy i jakie dane
osobowe s¹ zgromadzone w skomputeryzowanych kartotekach i w jakich celach.
Je¿eli dane te zawieraj¹ b³êdne, nieprecyzyjne informacje albo zosta³y zebrane
(przetworzone) w sposób niezgodny z prawem, ka¿dy powinien mieæ prawo do

stanowi naruszenie ich prawa do prywatnoci. Problemem, wed³ug Komitetu, mo¿e byæ w tym
przypadku zbyt du¿a liczba gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych. A. GliszczyñskaGrabias, K. Sêkowska-Koz³owska, Komentarz do art. 17 Miêdzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, [w:] Miêdzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych.
Komentarz, pod red. R. Wieruszewskiego, Warszawa 2012, LEX nr 135319.
8
Privacy Rights in the Digital Age, A Proposal for a New General Comment on the Right to
Privacy under Article 17 on the International Covenant and Political Rights: A Draft Report and
General Comment by the American Civil Liberties Union <https://www.aclu.org/sites/default/files/
assets/jus14-report-iccpr-web-rel1.pdf>, dostêp: 27 stycznia 2015.
9
Protokó³ Fakultatywny do Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z dnia 16 grudnia 1966, Dz. U. 1994, nr 23, poz. 80 okrela procedury implementacji Paktu.
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¿¹dania usuniêcia danych lub ich sprostowania. Ka¿dy powinien równie¿ wiedzieæ, jakie organy pañstwowe, osoby prywatne (grupy osób) sprawuj¹ lub mog¹
sprawowaæ kontrolê nad jego danymi osobowymi10.
Kontrolê realizacji postanowieñ MPPOiP sprawuje Komitet Praw Cz³owieka11. Rozpatruje on sprawozdania przedk³adane przez PañstwaStrony. Formu³uje uwagi ogólne maj¹ce na celu dokonanie wyk³adni postanowieñ MPPOiP. Rozpatruje skargi, w których jedno pañstwo twierdzi, ¿e inne nie wywi¹zuje siê ze
swoich zobowi¹zañ (wynikaj¹cych z postanowieñ MPPOiP) oraz rozpatruje
skargi jednostek, które twierdz¹, ¿e zosta³y naruszone ich prawa przewidziane
w Pakcie.
Powszechna Deklaracja UNESCO

Powszechna Deklaracja UNESCO z dnia 11 listopada 1997 w sprawie genomu
ludzkiego i praw cz³owieka12 gwarantuje w art. 7 poufnoæ danych genetycznych
dotycz¹cych osoby podlegaj¹cej identyfikacji i przechowywanych lub przetwarzanych

Wiêcej: A. Michalska, Komitet Praw Cz³owieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994.
11
Kompetencje Komitetu Praw Cz³owieka i zasady jego funkcjonowania uregulowane s¹
w Pakcie, Protokole Fakultatywnym oraz Regulaminie Komitetu. Komitet nie jest organem ONZ,
ale jest cile zwi¹zany z Organizacj¹. S¹ to zwi¹zki o charakterze: techniczno-organizacyjnym
(Sekretariat Komitetu organizowany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ, który zapewnia personel oraz wszelkie u³atwienia techniczno-organizacyjne niezbêdne do w³aciwego funkcjonowania
Komitetu, Sekretarz Generalny ONZ zwo³uje pierwsze posiedzenie Komitetu, Komitet zbiera siê
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku lub biurze ONZ w Genewie), finansowym (Cz³onkowie Komitetu
otrzymuj¹ wynagrodzenie z funduszów ONZ) podporz¹dkowuj¹cym (chodzi o tryb zg³aszania
i uchwalania poprawek do Paktu. Ka¿da poprawka przyjêta przez Komitet jest przed³o¿ona Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ do zatwierdzenia).
12
Najbardziej zaawansowane prace nad wypracowaniem standardów w dziedzinie bioetyki odbywaj¹ siê w Radzie Europy. Europejska Konwencja o Prawach Cz³owieka i Biomedycynie z dnia
4 kwietnia 1997, okrela podstawowe zasady biomedycyny. W przeciwieñstwie do Deklaracji, wywo³uje okrelone skutki prawne (jeli pañstwo j¹ ratyfikuje), a jeli jest to mo¿liwe, jest stosowana
bezporednio. Ponadto zak³ada stopniowy rozwój przepisów szczegó³owych w poszczególnych
dziedzinach. Artyku³ 10 Konwencji stanowi, ¿e:
1. Ka¿dy ma prawo do poszanowania jego ¿ycia prywatnego w zakresie informacji dotycz¹cych jego zdrowia.
2. Ka¿dy ma prawo zapoznania siê z wszelkimi informacjami zebranymi na temat jego zdrowia. Nale¿y jednak respektowaæ ¿yczenia osób, które nie chc¹ zapoznaæ siê z tymi informacjami.
3. W wyj¹tkowych przypadkach prawo wewnêtrzne mo¿e wprowadziæ, w interesie osoby zainteresowanej, ograniczenia w wykonywaniu praw okrelonych w ustêpie 2.
Konwencja obowi¹zuje od dnia 1 grudnia 1999. Do tej pory ratyfikowa³o j¹ 29 pañstw. Polska
nie jest jeszcze stron¹ Konwencji, choæ j¹ podpisa³a. Tekst Konwencji dostêpny na stronie
<www.coe.int./t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf>, dostêp: 25 lutego
2014. Wiêcej: M. Safjan, Rozwój nauk biomedycznych a granice ochrony prawnej, [w:] Wspó³czesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych. Materia³y z konferencji zorganizowanej
przez Komisjê Nauki i Edukacji Narodowej pod patronatem Marsza³ek Sejmu prof. dr hab. Alicji
Grzekowiak, 3 kwietnia 2001, Warszawa 2001.
10
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dla celów badawczych lub jakichkolwiek innych. Ograniczenia zasady zgody
i poufnoci musz¹ zostaæ przewidziane przez prawo z powodów najwy¿szej
rangi, w zakresie nie naruszaj¹cym miêdzynarodowego prawa publicznego i miêdzynarodowego prawa dotycz¹cego praw cz³owieka13. Dane genetyczne obejmuj¹ nie tylko informacje o osobie bezporednio zainteresowanej lecz o ca³ej linii
genetycznej (krewnych bliskiego stopnia). Dostarczaj¹ precyzyjnej wiedzy m.in.
o pochodzeniu biologicznym, stylu ¿ycia, stanie zdrowia, sk³onnociach genetycznych. Ujawnienie takich danych mo¿e wp³yn¹æ na pozycjê jednostki w spo³eczeñstwie, np.: jej karierê, pracê, ubezpieczenie spo³eczne. Dlatego te¿ konieczne
jest wywa¿enie sfery interesów jednostki, osób trzecich oraz spo³eczeñstwa.
Rezolucja 45/95

Rezolucja 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1990 zawiera

wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych, ale nie wyklucza stosowania w odniesieniu do kartotek manualnych. Wytyczne powinny byæ stosowane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Postanowienia rezolucji mo¿na rozszerzyæ na kartoteki zawieraj¹ce informacje
o osobach prawnych. Rezolucja okrela zasady: zgodnoci z prawem i s³usznoci
zbierania danych, akuratnoci, celowoci, dostêpu osoby zainteresowanej, niedyskryminacji, bezpieczeñstwa oraz transgranicznego przep³ywu danych. Dopuszcza wprowadzenie wyj¹tków przewidzianych prawem ze wzglêdu na ochronê
bezpieczeñstwa narodowego, porz¹dku publicznego, zdrowia publicznego i moralnoci oraz miêdzy innymi praw i wolnoci innych osób. W przypadku danych
wra¿liwych dodatkowym kryterium wprowadzenia wyj¹tków jest to, aby mieci³y siê one w ramach wyj¹tków okrelonych w Miêdzynarodowej Karcie Praw
Cz³owieka14 . Zobowi¹zuje pañstwa do okrelenia w prawie wewnêtrznym organu odpowiedzialnego za kontrolê przestrzegania tych zasad (który potem bêdzie
13
Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Cz³owieka z 11 listopada 1997
w preambule uznaje, ¿e badania nad genomem ludzkim i wynikaj¹ce z nich zastosowania stwarzaj¹
ogromne perspektywy dla polepszenia stanu zdrowia jednostek i ludzkoci jako takiej, ale podkrela jednoczenie, ¿e takie badania powinny w pe³ni szanowaæ ludzk¹ godnoæ, wolnoæ i prawa
cz³owieka, a tak¿e respektowaæ zakaz wszelkiej dyskryminacji opartej na cechach genetycznych
<http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1997.html>, dostêp: 25 lutego 2014.
14
Miêdzynarodowa Karta Praw Cz³owieka obejmuje Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka,
Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych, Miêdzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych, a tak¿e Drugi Protokó³ Fakultatywny do Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie Zniesienia Kary mierci. Wniosek Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz
wspierania demokracji i praw cz³owieka na wiecie (Europejski instrument na rzecz demokracji
i praw cz³owieka) <http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/wspolpraca-wramach-systemu-onz/>, dostêp: 26 lutego 2014 oraz M. A. Glendon, Knowing the Universal Declaration of Human Rights, 73 Notre Dame Law Review 1153 (1998).
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zdawa³ sprawozdanie z ich przestrzegania) oraz okrelenie sankcji za naruszenie
przepisów. Zaznacza, ¿e transgraniczne przekazywanie danych jest dozwolone
tylko wtedy, gdy kraje tym zainteresowane przewiduj¹ porównywalne gwarancje
ochrony prywatnoci. Je¿eli gwarancji wzajemnych brakuje, pañstwa mog¹ na³o¿yæ ograniczenia, ale tylko w takim stopniu, w jakim wymaga tego ochrona
prawa do prywatnoci. Ponadto rezolucja wspomina o kartotekach danych osobowych prowadzonych przez rz¹dowe organizacje miêdzynarodowe, do których
równie¿ powinno siê stosowaæ powy¿sze zasady. Odstêpstwo od nich mo¿liwe
jest wówczas, gdy celem kartoteki jest ochrona praw cz³owieka i podstawowych
wolnoci b¹d wiadczenie pomocy humanitarnej15.
Rezolucja 34/169

Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 17 grudnia 1979 zaleca

w art. 4, aby funkcjonariusz publiczny16 korzysta³ z poufnych informacji z zachowaniem dyskrecji, chyba ¿e cile okrelone zadania lub dobro wymiaru
sprawiedliwoci pozwalaj¹ mu post¹piæ inaczej. Wszelkie wyjawianie tych danych do innych celów jest absolutnie naganne (niew³aciwe)17. Mo¿e to szkodziæ
interesom (a zw³aszcza reputacji) tych osób. Funkcjonariusze publiczni powinni
wiêc wykazaæ mo¿liwie najwiêksz¹ troskê w zwi¹zku z przechowywaniem
i wykorzystywaniem danych osobowych.

15
Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files adopted by General Assembly resolution 45/95 of 14 December 1990 <http://www.un.org/documents/ga/res/45/
a45r095.htm>, dostêp: 26 lutego 2014.
16
Tadeusz Jasudowicz t³umaczy rezolucjê jako Kodeks Postêpowania (ONZ) Funkcjonariuszy
Porz¹dku Prawnego, i u¿ywa pojêcia funkcjonariusz porz¹dku prawnego. Pojêciem tym obejmuje
wszystkich przedstawicieli porz¹dku prawnego, którzy wype³niaj¹ kompetencje policyjne, a w pañstwach, w których kompetencje policyjne wype³niane s¹ przez w³adze wojskowe  równie¿ na
funkcjonariuszy takich s³u¿b.
Wiêcej: Ochrona danych. Standardy europejskie.Zbiór materia³ów, pod red. T. Jasudowicza,
Toruñ 1998.
17
Article 4 Matters of a confidential nature in the possession of law enforcement officials
shall be kept confidential, unless the performance of duty or the needs of justice strictly require
otherwise. Commentary: By the nature of their duties, law enforcement officials obtain information
which may relate to private lives or be potentially harmful to the interests, and especially the
reputation, of others. Great care should be exercised in safeguarding and using such information,
which should be disclosed only in the performance of duty or to serve the needs of justice. Any
disclosure of such information for other purposes is wholly improper.
<http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf>, dostêp: 26 lutego 2014.
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OECD

Rekomendacja OECD z dnia 23 wrzenia 1980 w sprawie wytycznych dotycz¹-

cych ochrony prywatnoci i przep³ywu danych osobowych przez granice z samej
swej istoty nie jest wi¹¿¹ca dla krajów cz³onkowskich. Wytyczne okrelaj¹ dane
osobowe jako wszelkie informacje o okrelonych lub daj¹cych siê zidentyfikowaæ osobach fizycznych. Krajom podpisuj¹cym pozostawiono swobodê rozszerzenia krêgu podmiotów objêtych ochron¹ na grupy osób i organizacje.
W rekomendacji wprowadzono zasadê, ¿e przedmiot regulacji stanowiæ maj¹
wszelkie, wystêpuj¹ce w sektorze publicznym i prywatnym, przypadki przetwarzania danych, które ze wzglêdu na swój charakter, naturê lub ze wzglêdu na
wzajemne powi¹zania mog¹ ingerowaæ w sferê prywatnoci jednostki i jej podstawowe wolnoci.
Wytyczne dotycz¹ce przetwarzania danych wprowadzaj¹:
1) zasadê ograniczenia zbierania danych (collection limitation principle)
 z zastrze¿eniem uzyskiwania ich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami za wiedz¹ lub zgod¹ osób (w zale¿noci od mo¿liwoci), których dane
dotycz¹;
2) zasadê jakoci danych (data quality principle)  która nakazuje sprawdzaæ w jakim zakresie, ze wzglêdu na cel, któremu s³u¿yæ ma zbiór, okrelone
dane s¹ konieczne i istotne, a tak¿e prawid³owe oraz autentyczne i kompletne;
3) zasadê okrelenia celu przetwarzania danych (purpose specification principle)  cel powinien byæ okrelony i ujawniony najpóniej w momencie zbierania danych;
4) zasadê ograniczonego przetwarzania danych (use limitation principle),
chyba ¿e zostanie uzyskana zgoda zainteresowanych lub wynikaæ to bêdzie
z upowa¿nienia ustawowego;
5) zasadê wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeñ (security safeguards
principle), która ma chroniæ dane osobowe przed ryzykiem utraty, nieuprawnionym dostêpem, zniszczeniem, eksploatacj¹, zamian¹ lub odtworzeniem;
6) zasadê jawnoci (openness principle)  u³atwiaj¹c¹ skuteczne realizowanie roszczeñ osób, których dane dotycz¹ (poprzez ustalenie faktu zbierania
i gromadzenia danych, celu i charakteru ich eksploatacji oraz ustalenia podmiotu
odpowiedzialnego za przetwarzanie danych);
7) zasadê indywidualnego uczestnictwa (individual participation principle)
 która zapewnia ka¿demu prawo do otrzymywania w rozs¹dnym terminie,
w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie i bez nadmiernych kosztów, informacji o dotycz¹cych go danych, oraz prawo do korygowania ich oraz ¿¹dania ich
usuniêcia;
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8) zasadê odpowiedzialnoci (accountability principle) podmiotu przetwarzaj¹cego dane za przestrzeganie powy¿szych zasad.
Rozdzia³ trzeci powiêcony zosta³ zasadom swobodnego przep³ywu danych
osobowych miêdzy pañstwami. Pañstwa cz³onkowskie OECD zosta³y zobowi¹zane do wziêcia pod uwagê skutków, jakie mo¿e wywo³aæ przetwarzanie danych
osobowych w jednym kraju i ich reeksport do innych krajów. Celem tych postanowieñ jest ochrona znajduj¹cych siê w obrocie miêdzynarodowym danych
przed nieupowa¿nionym dostêpem czy zniszczeniem. W zwi¹zku z tym wszelkie
przedsiêwziêcia powinny byæ zgodne z systemem ³¹cznoci i miêdzynarodowymi
umowami w tym zakresie oraz gwarantowaæ szybk¹ wymianê i ochronê tajemnicy korespondencji (pañstwo eksportuj¹ce dane i pañstwo uzyskuj¹ce dane musz¹
gwarantowaæ równowa¿n¹ ochronê). Pañstwa mog¹ wprowadziæ restrykcje odnonie przyp³ywu danych osobowych przez granice z trzech powodów:
1) gdy eksport danych zmierza do obejcia ustawodawstwa, czyli rozpowszechniania danych w kraju, który nie uznaje wytycznych OECD;
2) gdy w wyniku przekazania informacji do innego pañstwa udaremniony
zostaje cel, jaki ma spe³niaæ ustawodawstwo krajowe o ochronie danych osobowych;
3) gdy jest to zwi¹zane z pewnymi kategoriami danych (danymi wra¿liwymi).
¯aden kraj nie powinien, powo³uj¹c siê na dopuszczalne restrykcje, ograniczaæ eksportu danych do innego kraju lub uzale¿niaæ ich przekazania od specjalnej zgody, jeli zamierza osi¹gn¹æ inne faktyczne cele, których nie ujawnia.
Z drugiej strony pañstwa cz³onkowskie OECD maj¹ pe³n¹ swobodê w zakresie
regulowania wolnego handlu, ce³, zatrudnienia i warunków gospodarczych miêdzynarodowego obrotu danymi (traktowanymi jako towar).
Wzajemna pomoc i wspó³praca okrelona jest w rozdziale pi¹tym. Zaleca on
krajom cz³onkowskim wzajemne informowanie siê o realizacji wytycznych oraz
wprowadzenie postêpowania umo¿liwiaj¹cego wymianê dowiadczeñ i wzajemn¹ pomoc. Ponadto pañstwa powinny harmonizowaæ (ujednolicaæ) przepisy reguluj¹ce kwestiê kontroli eksportu i importu danych oraz okreliæ regu³y kolizyjne stosowane w przypadku konfliktu przepisów18.

18
<www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdquidelinesontheprotectionofprivacyandtrancborderflowsofpersnoldata.htm>, dostêp: 30 marca 2015.
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Rozdzia³ 2. Ochrona danych osobowych
w europejskim systemie ochrony praw cz³owieka

System Rady Europy
Europejska konwencja o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci

Celem

EKPC jest jak najskuteczniejsza ochrona praw i wolnoci jednostki1.
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka gwarantuje ka¿demu ochronê praw bez
wzglêdu na p³eæ, rasê, kolor skóry, religiê, pogl¹dy polityczne lub inne pogl¹dy,
pochodzenie narodowe lub socjalne, przynale¿noæ do mniejszoci narodowej, maj¹tek czy urodzenie. Katalog chronionych praw ulega rozszerzaniu w drodze przyjmowania kolejnych protoko³ów.
W art. 8 EKPC znajduje siê prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego
i rodzinnego, mieszkania oraz tajemnicy korespondencji2. Europejska Konwencja
Praw Cz³owieka dopuszcza pod pewnymi warunkami ograniczenie tych praw, jeli
bêdzie to wynika³o z przepisów wewnêtrznych. Jakakolwiek ingerencja przez w³adze publiczne w wykonywanie tych praw jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy:
1) nastêpuje na podstawie ustawowego upowa¿nienia
2) s³u¿y zapewnieniu w demokratycznym spo³eczeñstwie:
a) bezpieczeñstwa narodowego,
b) porz¹dku i spokoju publicznego,
c) gospodarczego dobra kraju,
d) obrony ³adu (przeciwdzia³aniu czynom karalnym),
e) ochrony zdrowia i moralnoci,
f) ochrony praw i wolnoci innych osób.
1
Pañstwa nowo przyjmowane do Rady Europy s¹ zobowi¹zane do podpisanie EKPC z chwil¹
przyznania cz³onkostwa RE oraz do jej ratyfikacji w ci¹gu roku od tego momentu. Orzeczenie
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka jest wi¹¿¹ce dla pañstwa, do którego jest skierowane
(wi¹¿e organy krajowe). Konsekwencj¹ orzeczenia ETPC mo¿e byæ obowi¹zek wyp³aty skar¿¹cemu
zadoæuczynienia, jak równie¿ koniecznoæ dokonania zmian w prawie wewnêtrznym. Wiêcej:
A. Bisztyga, Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy, [w:] System ochrony praw cz³owieka, B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jab³oñski, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz,
Kraków 2005, s. 127130.
2
Artyku³ 8 EKPC otwiera grupê czterech praw formu³uj¹cych klasyczne prawa i wolnoci jednostki: poszanowanie ¿ycia prywatnego, rodzinnego i korespondencji; wolnoæ myli sumienia i wyznania (art. 9); wolnoæ wyra¿ania opinii (art. 10) i wolnoæ zgromadzania siê i zrzeszania (art. 11).
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Z przywo³anego przepisu nie wynika wprost, ¿e ochronie podlegaj¹ dane
osobowe. Wynika to, jednak z interpretacji pojêæ ¿ycie prywatne i ¿ycie
rodzinne. Orzecznictwo na podstawie art. 8 te¿ nie wskazuje na jednolite stanowisko w sprawie wyk³adni ¿ycia prywatnego w odniesieniu do gromadzenia
(przetwarzania, zmieniania, usuwania i przekazywania) danych osobowych3.
Przyjêcie szerokiego zakresu pojêcia ¿ycie prywatne jest s³usznym zabiegiem
prawodawcy, gdy¿ pozwala na rozwój precedensów orzeczniczych i ewolucjê
tego pojêcia. Zatem na pojêcie ¿ycia prywatnego sk³adaj¹ siê: swoboda (autonomia) jednostki pozostawania poza ingerencj¹ w³adzy publicznej, integralnoæ
fizyczna i psychiczna jednostki (w tym reputacja, dobre imiê, honor), ale tak¿e
ochrona zwi¹zana z gromadzeniem i udostêpnianiem danych osobowych. Leszek
Garlicki uwa¿a, orzecznictwo strasburskie od dawna zajmuje siê kwestiami gromadzenia i udostêpniania danych osobowych. Przesz³o jednak ewolucjê od tolerowania uznaniowego podejcia urzêdów w kwestii gromadzenia danych osobowych do wymagania od pañstwa, by przyjê³y bardzo szczegó³owe regulacje
w tym zakresie i ograniczy³y ingerencje w prywatnoæ do rzeczywicie koniecznych sytuacji (np. sprawa Amman przeciwko Szwajcarii, wyrok z dnia 16 lutego
2000 oraz sprawa Rotaru przeciwko Rumunii, wyrok z dnia 4 maja 2000). Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkrela³, i¿ dostrzega istnienie systemu niejawnego gromadzenia informacji s³u¿¹cych ochronie
bezpieczeñstwa pañstwa, który to mo¿e stwarzaæ ryzyko podwa¿enia (lub nawet
zniszczenia) demokracji w imiê jej ochrony (Klass 49, Leander 60).
Problem ochrony danych osobowych w orzecznictwie
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka

Jedno z pierwszych orzeczeñ zwi¹zanych z ochron¹ danych osobowych zapad³o

w sprawie X przeciwko RFN. Europejska Komisja Praw Cz³owieka w 1973
stwierdzi³a, ¿e zbieranie i przechowywanie informacji przez policjê nie jest
sprzeczne z art. 8 EKPC, nawet jeli osoba, której dane dotycz¹, nie by³a wczeniej notowana. Istotn¹ okolicznoci¹ w sprawie by³ fakt, ¿e dane te by³y udostêpniane osobom trzecim.
3
W nauce podejmowano wiele prób zdefiniowania prywatnoci i ¿ycia prywatnego.
Dr S. Mahkonem opar³ swoj¹ definicjê na przeciwieñstwach: samostanowienie i wspólnota, rozg³os
i nieujawnianie, izolacja i towarzyskoæ oraz nietykalnoæ i dostêpnoæ. Prywatnoæ jest wiêc prawem do: wp³ywu i decydowania o wykorzystaniu danych osobowych, organizowania ¿ycia prywatnego bez zbêdnej ingerencji z zewn¹trz, podlegania ocenie na podstawie w³aciwych i dok³adnych
danych, oczekiwania wystarczaj¹cego poziomu bezpieczeñstwa danych. Wiêcej: R. Aarnio L. L. M,
Ochrona danych w ¿yciu zawodowym (Data Protection in working life), [w:] Ochrona danych
osobowych wczoraj, dzi, jutro. Personal data protection yesterday, today, tomorrow, Warszawa
2006, s. 2739 (1627).
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Interesuj¹ca jest te¿ ze wzglêdu na konflikt miêdzy prawem do ochrony
danych osobowych obywatela, a prawem pañstwa do ochrony w³asnych istotnych interesów, sprawa Leander przeciwko Szwecji. Torsten Leander domaga³
siê dostêpu do informacji zebranych na jego temat (oraz mo¿liwoci ustosunkowania siê do nich), jako ¿e stanowi³y one podstawê odmowy zatrudnienia.
W sierpniu 1979 Leander stara³ siê o zatrudnienie w Muzeum Morskim w Karlskronie. Ze wzglêdu na s¹siedztwo z baz¹ morsk¹, fakt ten musia³ byæ poprzedzony kontrol¹ bezpieczeñstwa. Po zapoznaniu siê z informacjami przechowywanymi w tajnym policyjnym rejestrze, nie zgodzono siê na jego zatrudnienie, nie
dano równie¿ Leanderowi mo¿liwoci zapoznania siê z tajnymi informacjami
i tym samym ich skomentowania. Domaga³ siê wiêc owiadczenia, ¿e spe³nia
warunki by byæ zatrudnionym, z czym w³adze siê nie zgodzi³y. W skardze do
Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka Leander zarzuci³ szwedzkim w³adzom
naruszenie art. 6, 8, 10, 13 EKPC. Trybuna³ Konstytucyjny zaj¹³ siê w pierwszej
kolejnoci zarzutem z art. 8 i stwierdzi³, i¿ przechowywanie, jak i udostêpnianie
informacji, wraz z odmow¹ zezwolenia Leanderowi na ich sprostowanie, jest
ingerencj¹ w prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego. Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê, i¿ cel kontroli kadrowej (szwedzkiego systemu) by³ uprawniony. Musia³ wiêc oceniæ, czy ingerencja by³a przewidziana przez ustawê
i konieczna w demokratycznym spo³eczeñstwie. Po analizie TK stwierdzi³, ¿e
prawo szwedzkie spe³nia wymóg przewidywalnoci. Co do warunku koniecznoci TK uzna³, ¿e Szwecja ma szeroki zakres swobody, nie ma równie¿ w¹tpliwoci co do potrzeby ustalania, czy okrelone osoby mog¹ byæ zatrudniane na
stanowiskach wa¿nych ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa. Z drugiej strony
TK zauwa¿y³, ¿e istniej¹ odpowiednie i skuteczne gwarancje przeciwko nadu¿yciom ze strony pañstwa i orzek³, ¿e nie naruszono art. 8 EKPC4. Odnonie
zarzutu do art. 10 uznano, ¿e rz¹dy pañstw nie mog¹ wprowadzaæ ograniczeñ
w otrzymywaniu informacji od osób trzecich, jeli te chc¹ ich udzieliæ. Artyku³ 10
nie gwarantuje osobie prawa dostêpu do rejestru zawieraj¹cego o niej informacje5.
Wiêcej: M. A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo, tom 2, Kraków
2002, s. 625627.
5
Z art. 10 wynika za prawo do wolnoci wypowiedzi, na któr¹ sk³adaj¹ siê: wolnoæ pogl¹dów, otrzymywania informacji bez cenzury i bez wzglêdu na granice pañstwowe. Jednak korzystanie z tych praw te¿ mo¿e podlegaæ ograniczeniom i sankcjom. Ograniczenia musz¹ wynikaæ
z prawa i byæ niezbêdne w demokratycznym spo³eczeñstwie ze wzglêdu na: bezpieczeñstwo narodowe, integralnoæ terytorialn¹, bezpieczeñstwo publiczne, zapobieganie zamieszkom, zagwarantowanie bezstronnoci s¹downictwa, ochronê zdrowia i moralnoci, ochronê dobrego imienia i praw
innych osób oraz zapobieganie ujawnianiu informacji poufnych.
6
Trybuna³ po³o¿y³ nacisk na: 1) przewidywalnoæ, czyli dostateczn¹ jasnoæ ustawy pozwalaj¹cej w³adzom na zbieranie danych osobowych obywateli, prawowitoæ celu ale przede wszystkim
gwarancje ochrony przed arbitralnym dzia³aniem; 2) w odniesieniu do gromadzenia danych przez
s³u¿by ustawa powinna okrelaæ rodzaje gromadzonych danych, kategorie osób tym objêtych, procedury, które musz¹ byæ przy tym przestrzegane, wskazanie osób uprawnionych do dostêpu do
4
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O ile jeszcze w tej sprawie TK uzna³ za wystarczaj¹co spe³niony wymóg dostêpnoci i przewidywalnoci prawa krajowego (na podstawie którego zbierane
by³y dane), to póniej wypracowa³ ju¿ bardziej rozbudowany wzorzec kontroli6.
Kontrowersyjna i g³ona by³a sprawa Z. przeciwko Finlandii. S¹d miejski
w Helsinkach skaza³ mê¿a Z., pana X. za gwa³t na O. X. zosta³ poinformowany
o tym, ¿e jest nosicielem wirusa HIV. Policja wszczê³a przeciwko niemu ledztwo o usi³owanie zabójstwa (uzna³a bowiem, ¿e wiadomie narazi³ O. na ryzyko
zaka¿enia wirusem HIV). Policja próbowa³a przes³uchaæ pani¹ Z., ¿onê X. Skorzysta³a ona jednak z prawa odmowy zeznañ. Pan X. konsekwentnie odmawia³
odpowiedzi, czy jego ¿ona jest nosicielk¹ wirusa HIV. Doktor L., naczelny lekarz szpitala, w którym ma³¿onkowie siê leczyli, ujawni³ informacje dotycz¹ce
stanu zdrowia pani Z. Doktor D. potwierdzi³, ¿e Z. jest zaka¿ona. Z. przyzna³a
siê, ¿e jest nosicielk¹ wirusa i owiadczy³a, ¿e nie zosta³a zaka¿ona przez mê¿a.
W efekcie X. zosta³ skazany za usi³owanie zabójstwa i gwa³t. S¹d poda³ do
publicznej wiadomoci sentencjê wyroku i skrócon¹ wersjê uzasadnienia. Pe³ne
uzasadnienie oraz ca³oæ akt mia³y pozostaæ w tajemnicy przez 10 lat. S¹d apelacyjny zaostrzy³ karê do 11 lat, za w uzasadnieniu wymieni³ pani¹ Z. jako zaka¿on¹ wirusem HIV. Utrzyma³ w mocy postanowienie o przechowywaniu akt
w tajemnicy przez 10 lat. W skardze do Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka
pani Z. zarzuci³a naruszenie art. 8 EKPC ze wzglêdu na: zakaz sk³adania zeznañ
przez lekarzy oraz ujawnienie informacji na ich temat w postêpowaniu karnym
przeciwko mê¿owi, przejêcia dokumentacji lekarskiej i w³¹czenie jej do ledztwa, decyzje s¹dów o ograniczeniu utrzymania w tajemnicy akt do dziesiêciu lat,
ujawnienie jej to¿samoci i danych medycznych w wyroku apelacyjnym.
Niew¹tpliwie dzia³ania w³adz by³y ingerencj¹ w prawo do poszanowania
¿ycia prywatnego i rodzinnego. Trybuna³ Konstytucyjny nie dopatrzy³ siê jednak
braku zgodnoci tych dzia³añ z prawem krajowym. Konsekwencje przepisów,
zdaniem TK, by³y w wystarczaj¹cym stopniu przewidywalne. Ochrona danych
osobowych, nie tylko medycznych, ma fundamentalne znaczenie dla poszanowania prywatnoci. S³u¿y m.in. zachowaniu zaufania do lekarzy (i s³u¿by zdrowia).
Szczególne znaczenie ma to dla osób zaka¿onych wirusem HIV. Ujawnienie
takiej informacji mo¿e im wyrz¹dziæ szkodê nieproporcjonalnie wiêksz¹ do celu,
jaki chce siê osi¹gn¹æ7 .
zebranych informacji a przede wszystkim okrelenie czasu przechowywania informacji. 3) gwarancje przeciwko nadu¿yciom czyli stworzenie systemu adekwatnych i skutecznych zabezpieczeñ reguluj¹cych przetwarzanie danych osobowych. Zob. wiêcej: L. Garlicki, Komentarz do art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, [w:] Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Tom 1. Komentarz do artyku³ów 118, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2010, s. 479550.
7
Marek Antoni Nowicki zauwa¿a, ¿e od przepisów i paragrafów nie mniej wa¿na jest kultura
bycia i zwyczajna ludzka wra¿liwoæ na prywatnoæ drugiej osoby. [...] w tym w³anie tkwi sedno
problemu. Wtedy nawet najlepsze prawo okazuje siê bezsilne. M. A. Nowicki, Interes pacjenta
kontra interes ledztwa, Prawo i ¯ycie 2000, nr 6, s. 4041.
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Trybuna³ Konstytucyjny zgodzi³ siê z pogl¹dem, ¿e interes pacjenta i ochrona tajemnicy medycznej musz¹ ust¹piæ przed interesem ledztwa, cigania przestêpstw oraz jawnoci postêpowania s¹dowego (jeli wyka¿e siê, ¿e jawnoæ
postêpowania s¹dowego jest wa¿niejsza). W tym przypadku Policja uzyska³a
zgodê s¹du na przes³uchanie lekarzy. Akta zosta³y objête tajemnic¹. Ingerencja
w ¿ycie prywatne i rodzinne by³a wiêc ograniczona. Zachowano proporcjê miêdzy celem a rodkami. Przejêcie dokumentacji lekarskiej do ledztwa s³u¿y³o
tylko uzupe³nieniu zeznañ lekarzy i równie¿ tym dzia³aniem nie naruszono art. 8
EKPC. Odnonie zarzutu, ¿e dane medyczne bêd¹ ogólnie dostêpne po dziesiêciu latach, TK uzna³, ¿e ujawnienie informacji o zaka¿eniu wirusem HIV bez
zgody pani Z. by³oby dalsz¹ ingerencj¹ w ¿ycie prywatne i rodzinne i nie ma
dalszego uzasadnienia. W razie wykonania postanowienia w 2002 dosz³oby do
nieproporcjonalnej ingerencji. Równie¿ w przypadku ujawnienia danych osobowych pani Z. w wyroku s¹du apelacyjnego TK uzna³, ¿e publikacja nie mia³a
¿adnego powa¿nego uzasadnienia i nast¹pi³o naruszenie art. 8 EKPC. Zgodnie
z prawem s¹d fiñski (apelacyjny) móg³ nie umieszczaæ w wyroku danych pozwalaj¹cych zidentyfikowaæ Z. Wystarczy³aby publikacja skróconej wersji, treæ
sentencji i wskazanie przepisów, które stanowi³y jego podstawê (tak jak to uczyni³ s¹d miejski).
Finlandia mia³a zap³aciæ pani Z. 100 tysiêcy marek fiñskich tytu³em zadoæuczynienia za szkody moralne, oraz 160 tysiêcy marek tytu³em zwrotu kosztów
i wydatków8.
Du¿y rozg³os zyska³a tak¿e sprawa Gaskin przeciwko Wielkiej Brytanii.
Dotyczy³a obowi¹zku pañstwa udostêpnienia osobie zainteresowanej zbioru danych na jej temat. Gaskin po mierci matki przebywa³ z ma³ymi przerwami
w kilku rodzinach zastêpczych a¿ do osi¹gniêcia pe³noletnioci (w 1977). Prawo
Wielkiej Brytanii zobowi¹zywa³o w³adze lokalne do prowadzenia poufnych akt
dotycz¹cych ka¿dego dziecka pozostaj¹cego pod ich opiek¹. Po osi¹gniêciu pe³noletnoci Gaskin chcia³ poznaæ swoj¹ przesz³oæ. Urzêdnik Rady Miejskiej
w Liverpoolu pozwoli³ mu zajrzeæ do akt, a Gaskin samowolnie wyniós³ je
do domu na trzy dni. W zwi¹zku z tym nastêpnym razem odmówiono mu wgl¹du
do akt. Wobec tego wyst¹pi³ do s¹du o nakazanie organom administracji ujawnienia mu ca³oci akt9. S¹d uzna³, ¿e interes indywidualny Gaskina musi w tym
wypadku podporz¹dkowaæ siê interesowi publicznemu i pozew oddali³. S¹d apelacyjny utrzyma³ wyrok w mocy, a Izba Lordów nie przyjê³a sprawy do rozpatrzenia.
8
M. A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo, tom 2, Kraków 2002,
s. 672677.
9
Akta zawiera³y zapisy lekarzy, nauczycieli, policjantów, rodziców zastêpczych, którzy udzielali informacji pod rygorem cis³ej poufnoci.
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Nied³ugo potem Rada Miejska Liverpoolu powo³a³a komisjê ds. akt opieki
nad dzieæmi. Zdecydowano, ¿e informacje sprzed 1 marca 1983, mog¹ byæ udostêpnione wy³¹cznie za zgod¹ osób, które je dostarczy³y. Departament Zdrowia
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyda³ okólnik, który nakazywa³ dostêp do akt. Mo¿na by³o odmówiæ tylko z powodu ochrony: osoby trzeciej (która przekaza³a poufne informacje), róde³ informacji oraz poufnych ocen pracowników
socjalnych.
W skardze do Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka Gaskin zarzuci³, ¿e
odmowa dostêpu do ca³oci dotycz¹cych go akt narusza prawo do poszanowania
¿ycia prywatnego i rodzinnego (art. 8 EKPC) oraz prawo dostêpu do informacji
(art.10). Komisja uzna³a (g³os decyduj¹cy przy remisie mia³ przewodnicz¹cy), ¿e
pogwa³cono art. 8 z powodu procedury i decyzji, których rezultatem by³a odmowa dostêpu do akt. Nie dosz³o do naruszenia art. 10 EKPC.
Europejska Komisja Praw Cz³owieka zwróci³a uwagê, ¿e poszanowanie ¿ycia prywatnego wymaga, aby ka¿dy móg³ ustaliæ szczegó³y swojej to¿samoci,
i w³adze nie mog¹ bez wyranego usprawiedliwienia ograniczaæ dostêpu do tak
podstawowych informacji. Powo³a³a siê na orzeczenie w sprawie Leander przeciwko Szwecji.
Zdaniem TK odmówienie Gaskinowi dostêpu do ca³oci akt nie mog³o byæ
traktowane jako ingerencja w jego ¿ycie prywatne i rodzinne. Trybuna³ Konstytucyjny uwa¿a³, ¿e poufnoæ akt pomaga³a w skutecznym dzia³aniu systemu
opieki nad dzieæmi i s³u¿y³a ochronie praw wspó³pracowników s³u¿b specjalnych oraz dzieci potrzebuj¹cych opieki. Z jednej strony, osoby znajduj¹ce siê
w takiej sytuacji jak Gaskin maj¹ ¿ywotny interes w otrzymaniu informacji
o swoim dzieciñstwie. Z drugiej strony poufnoæ akt publicznych jest wa¿na ze
wzglêdu na potrzebê posiadania obiektywnych informacji i ochronê osób trzecich. Trybuna³ uzna³, ¿e interesy osoby, która domaga siê dostêpu do akt dotycz¹cych jej ¿ycia prywatnego i rodzinnego musz¹ byæ zagwarantowane tak¿e
wtedy, gdy wspó³pracownik s³u¿b socjalnych, który z³o¿y³ owiadczenie, nie jest
osi¹galny lub bezpodstawnie odmówi³ zgody. Ostatecznie o wyra¿eniu zgody
w takich przypadkach orzeka niezale¿ny organ. Gaskin nie mia³ mo¿liwoci
skorzystania z takiej procedury, a ówczenie istniej¹ca nie gwarantowa³a poszanowania jego ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Wielka Brytania naruszy³a wiêc
art. 8 EKPC. Trybuna³ Konstytucyjny nie stwierdzi³ naruszenia art. 10, poniewa¿
ten¿e artyku³ nie obejmuje zobowi¹zania pañstwa do przekazania informacji.
Wielka Brytania zobowi¹zana zosta³a zap³aciæ Gaskinowi piêæ tysiêcy funtów jako zadoæuczynienie za krzywdê moraln¹ i jedenacie tysiêcy funtów jako
zwrot kosztów i wydatków10 .
M. A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo, tom 2, Kraków 2002,
s. 639641.
10
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Problem ochrony danych osobowych w orzecznictwie s¹dów polskich

Na gruncie polskiego orzecznictwa do art. 8 EKPC mo¿na zauwa¿yæ, ¿e sfera

¿ycia prywatnego (w tym intymnego) nie jest chroniona w sposób absolutny. S¹d
Apelacyjny w Krakowie rozpatrywa³ sprawê z powództwa Primae przeciwko
Secundam o wydanie i zap³atê. Powódka domaga³a siê od pozwanej wydania
(oddania) jej intymnych zdjêæ i zas¹dzenia pewnej kwoty pieniêdzy na rzecz
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Krakowie. Wskazywa³a, ¿e pozwana wesz³a
nielegalnie w posiadanie jej zdjêæ, a potem pokazywa³a je robotnikom podczas
remontu mieszkania, udostêpni³a ¿onie konkubenta powódki i chcia³a postawiæ
j¹ (powódkê) w z³ym wietle oraz naraziæ na wstyd i straty moralne. Pozwana
twierdzi³a, ¿e zdjêcia powódki znalaz³a przypadkowo podczas remontu mieszkania, z którego wczeniej wyprowadzi³a siê powódka. Zdjêcia pokaza³a tylko
najbli¿szym i tylko i wy³¹cznie dla ochrony uzasadnionego interesu spo³ecznego
(dobra dziecka powódki).
S¹d I instancji zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Krakowie 2500 z³, a w pozosta³ym zakresie powództwo oddali³.
Pozwana postanowi³a wykorzystaæ zdjêcia powódki w postêpowaniu o ograniczenie w³adzy rodzicielskiej i udostêpni³a je: prokuratorowi, kuratorowi s¹dowemu dla nieletnich, adwokatowi (który reprezentowa³ pozwan¹) oraz ¿onie
konkubenta powódki (swojej córki). S¹d okrêgowy uzna³, ¿e pozwana dopuci³a
siê naruszenia praw osobistych powódki poprzez naruszenie jej gwarancji poszanowania ¿ycia intymnego i dobrego imienia, zw³aszcza i¿ ujawnienie zdjêæ powódki ¿onie konkubenta mia³o na celu omieszenie powódki i dostarczenie ¿onie
jej konkubenta dowodów w sprawie rozwodowej. Odnonie ujawnienia zdjêæ
prokuratorowi, kuratorowi i pe³nomocnikowi pozwanej s¹d uzna³, w jednym
miejscu, ¿e takie zachowanie pozwanej nie nosi znamion bezprawnoci (które
jest konieczne dla uznania, ¿e dosz³o do naruszenia dóbr osobistych). W innym
natomiast uzasadnia³, ¿e zdjêcia te nie by³y przedmiotem postêpowania dowodowego w sprawie opiekuñczej i te okazania by³y rozpowszechnieniem tajemnicy
¿ycia intymnego powódki.
S¹d apelacyjny orzek³, i¿ nie jest zasadna ocena okazania spornych zdjêæ
prokuratorowi, kuratorowi i adwokatowi jako dzia³ania bezprawnego. Zarówno
z treci art. 47 Konstytucji (i art. 24 k.c.) oraz art. 8 EKPC wynika, ¿e sfera ¿ycia
prywatnego (a w tym intymnego) nie jest chroniona w sposób absolutny.
W pewnych okolicznociach mo¿na skutecznie uchyliæ siê od zarzutu naruszenia
sfery czyjego ¿ycia prywatnego. Zw³aszcza, gdy ujawnienie faktów ze sfery
¿ycia prywatnego nastêpuje w zwi¹zku z dochodzeniem lub obron¹ w³asnych
praw. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet niepubliczne udostêpnianie
erotycznych zdjêæ narusza sferê ¿ycia intymnego. W tym przypadku nie mo¿na,
jednak pozwanej przypisaæ bezprawnego dzia³ania, gdy¿ dzia³a³a ona w ramach
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porz¹dku prawnego. Ujawnienie zdjêæ powódki mia³o s³u¿yæ jako dowód wskazuj¹cy na nienale¿yte wykonywanie w³adzy rodzicielskiej.
S¹d apelacyjny uzna³, ¿e nie s¹ zasadne  podniesione w apelacji  zarzuty
co do oceny bezprawnoci pokazania ¿onie konkubenta powódki zdjêæ erotycznych przedstawiaj¹cych intymne relacje miêdzy powódk¹ a konkubentem.
Pozwana powo³ywa³a siê na prawo ¿ony konkubenta do wiedzy o jego kontaktach
seksualnych, bo ma³¿eñstwo polega na dzieleniu siê ze sob¹ szczegó³ami ¿ycia,
zarówno przykrymi, jak i przyjemnymi. Niezale¿nie od kontrowersyjnoci takiego
twierdzenia bezsporny jest fakt, i¿ zdjêcia dotycz¹ w równym stopniu ¿ycia intymnego powódki, jak i konkubenta, a interesy ¿ony konkubenta nie mog¹ usprawiedliwiaæ ingerencji osoby trzeciej (pozwanej) w ¿ycie intymne powódki11.
W sprawie Niedba³a przeciwko Polsce TK orzek³, i¿ dosz³o do naruszenia
prawa do korespondencji poprzez kontrolowanie i opónienie dorêczenia listów
do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skar¿¹cy, Maciej Niedba³a zosta³ aresztowany (2 wrzenia 1994) w zwi¹zku z podejrzeniem pope³nienia przestêpstwa kradzie¿y samochodu. S¹d skaza³ go jednak za paserstwo i uchyli³ areszt (20 marca
1995), jednak wkrótce (21 kwietnia 1995) aresztowano go ponownie za usi³owanie kradzie¿y samochodu. S¹d Apelacyjny w Katowicach zmieni³ wyrok s¹du
pierwszej instancji i skaza³ Niedba³ê za pomoc w sprzeda¿y skradzionych przedmiotów. Niedba³a, w skardze zarzuci³, m.in. naruszenie art. 5 ust. 3 (aresztowanie na podstawie postanowienia prokuratora), art. 5 ust. 4 (postêpowanie dotycz¹ce kontroli s¹dowej podstaw aresztowania nie by³o kontradyktoryjne) oraz
art. 8 (kontrola i opónienie dorêczania listów do RPO). W zwi¹zku z zarzutem
na podstawie art. 8 TK orzek³, ¿e dosz³o do ingerencji w prawo skar¿¹cego do
poszanowania korespondencji, gdy¿ prawo krajowe musi wskazywaæ wyranie
zakres i sposób korzystania przez w³adze publiczne z prawa do ingerencji, za
przepisy prawa polskiego obowi¹zuj¹cego w tamtym czasie zezwala³y na automatyczn¹ kontrolê korespondencji wiêniów przez ograny prowadz¹ce postêpowanie
karne. Z przepisów tych nie wynika³y ¿adne zasady reguluj¹ce sprawowanie takiej
kontroli, nie okrela³y te¿ sposobu i terminów, w których mo¿na by³o jej dokonaæ.
Wynika z tego, ¿e kwestionowana kontrola korespondencji wiêniów nie by³a
przewidziana przez prawo. Chodzi³o bowiem o cenzurê przez prokuratora, a wtedy
skar¿¹cy nie móg³ siê odwo³aæ do prezesa jakiegokolwiek s¹du. W zwi¹zku
z powy¿szym nast¹pi³o naruszenie art. 8 i nie by³o ju¿ konieczne badanie innych
przes³anek okrelonych w art. 8 ust. 2 EKPC. Orzeczenie zapad³o jednog³onie
w ka¿dym punkcie, a Polska zosta³a zobowi¹zana do zap³aty skar¿¹cemu 2 tys. z³
zadoæuczynienia za krzywdê moraln¹ oraz 10 800 z³ (pomniejszone o pomoc
prawn¹ Rady Europy) jako zwrot kosztów i wydatków12.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2001, I ACa 244/01, LEX nr 82416.
M. A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo, tom 2, Kraków 2002,
s. 132135.
11

12

26

Konwencja nr 108 Rady Europy

Konwencja 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 dotycz¹ca ochrony osób

w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych13, ma wzmocniæ prawn¹ ochronê jednostek do poszanowania prywatnoci w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych. Koniecznoæ ochrony zosta³a wymuszona
poprzez rosn¹ce wykorzystanie informatyki do zarz¹dzania danymi. Problem
ochrony danych czy ogólniej informacji nie pojawi³ siê wraz ze stworzeniem pierwszego komputera. Przed wynalezieniem pisma ochrona informacji
sprowadza³a siê do dyskrecji osób, którym te informacje powierzono. Wprowadzenie pisma stworzy³o nowe problemy. W pierwszych latach informatyki,
w maszynie cyfrowej dzia³a³ na raz tylko jeden program. Po zakoñczeniu dzia³ania operator maszyny (u¿ytkownik) naciska³ klawisz czyæ pamiêæ i wprowadza³ do maszyny nowy program. Dane dzieli³o siê na zwyk³e i poufne. Przy
przetwarzaniu danych poufnych stosowano np.: zas³anianie okna orodka obliczeniowego, czy zas³aniano drukarkê drukuj¹c¹ wyniki, tak aby nikt ich nie
przeczyta³14.
Konwencja 108 Rady Europy jest aktem bezporednio wi¹¿¹cym Pañstwa
Strony. Nie unikniêto jednak ró¿norodnego traktowania danych osobowych.
Ustawodawstwo krajowe poszczególnych pañstw okaza³o siê na tyle zró¿nicowane, ¿e wymaga³o wypracowania i przyjêcia Dyrektywy.
Celem Konwencji jest zapewnienie na obszarze pañstw cz³onkowskich ka¿demu, niezale¿nie od obywatelstwa i zamieszkania, ochrony jego praw i wolnoci, a w szczególnoci prawa do prywatnoci w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Pod pojêciem zautomatyzowanych zbiorów
danych rozumie siê ka¿dy ogó³ informacji ujêty do automatycznego przetwarzania, za automatyczne przetwarzanie to dzia³ania prowadzone w ca³oci lub
w czêci za pomoc¹ zautomatyzowanych procesów, tj. gromadzenie danych,
przeprowadzanie logicznych i rachunkowych operacji z tymi danymi, przekszta³canie, usuwanie, odzyskiwanie i ujawnianie danych15, za dane osobowe to
13
Akt ten zacz¹³ obowi¹zywaæ od dnia 1 padziernika 1985 (po tym jak ratyfikowa³o go piêæ
pañstw: Francja, RFN, Norwegia, Hiszpania i Szwecja). Polska mog³a staæ siê stron¹ Konwencji
dopiero po uchwaleniu ustawy o ochronie danych osobowych, gdy¿ jednym z warunków wejcia
z ¿ycie konwencji, okrelonym w art. 4, jest istnienie w prawie wewnêtrznym danego pañstwa odpowiednich gwarancji prawnej ochrony danych osobowych. Z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego jest to pierwsza umowa miêdzynarodowa dotycz¹ca przetwarzania danych osobowych. Wiêcej:
A. Mednis, Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej,
Pañstwo i Prawo 1997, nr 6, s. 2941. Tekst Konwencji [w:] Dz. U. 2003, nr 3, poz. 25.
14
Wiêcej na temat historii ochrony danych: M. Kotowski, Wstêp do ochrony danych. Materia³y szkoleniowe, Warszawa 1979.
15
Arwid Mednis uwa¿a, ¿e Konwencja nak³ada na pañstwastrony obowi¹zek stosowania jej
postanowieñ tak¿e do kartotek (jak i przetwarzania automatycznego danych osobowych), A. Mednis, Ochrona danych [ ], s. 3334.
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wszelkie informacje o okrelonych lub daj¹cych siê okreliæ osobach fizycznych.
Mo¿e byæ to ka¿da informacja dotycz¹ca konkretnej osoby lub takiej osoby,
któr¹ mo¿na zidentyfikowaæ (np.: nazwisko, pesel, NIP, zdjêcia, film, DNA).
Identyfikowalnoæ danej osoby zale¿y od posiadanych o niej danych osobowych
lub od tego jakimi rodkami dysponujemy w celu ustalenia jej to¿samoci (identyfikacja ma doprowadziæ do wskazania fizycznie konkretnej osoby). Przyjmuje siê, ¿e osoba nie jest identyfikowalna, jeli ustalenie jej to¿samoci wymaga
nieproporcjonalnie du¿o czasu i kosztów. Nie mo¿na z góry jakiej kategorii
danych przypisaæ charakter osobowy, poniewa¿ to, czy pozwalaj¹ na identyfikacjê osoby, wynika z okolicznoci w jakich siê pojawiaj¹.
Konwencja 108 Rady Europy nie obejmuje ochron¹ danych osób prawnych
(w kontekcie gromadzenia, przetwarzania i udostêpniania danych). Wykazuje
pewn¹ elastycznoæ. Pozwala krajom do niej przystêpuj¹cym na ograniczenie lub
poszerzenie zakresu jej dzia³ania. Pañstwo musi z³o¿yæ owiadczenie o wy³¹czeniu stosowania Konwencji do okrelonych, wymienionych rodzajów zautomatyzowanych zbiorów danych osobowych. Jednoczenie nie mo¿e siê domagaæ od
innych krajów ochrony tych kategorii zbiorów danych osobowych, których sam
nie obj¹³ ochron¹. Zakazane jest wy³¹czenie ochrony takich zbiorów, które na
podstawie prawa wewnêtrznego danego kraju podlegaj¹ przepisom o ochronie
danych. PañstwaStrony konwencji mog¹ równie¿ obj¹æ ochron¹:
1) informacje o grupach osób, fundacjach, zwi¹zkach, stowarzyszeniach,
korporacjach i innych organizacjach (które bezporednio lub porednio sk³adaj¹
siê z osób fizycznych, niezale¿nie od tego czy posiadaj¹ osobowoæ prawn¹)16;
2) zbiory danych osobowych, które nie s¹ automatycznie przetwarzane17.
Kraj, który rozszerza na swoim terytorium stosowanie Konwencji, mo¿e
zastrzec, i¿ dotyczy to tylko wskazanych kategorii danych czy zbiorów. Nie jest
zobowi¹zany do zapewnienia rozszerzonej ochrony wzglêdem innych krajów
cz³onkowskich, jeli pañstwa te takich rozszerzeñ równie¿ nie wprowadzi³y.
Konwencja 108 Rady Europy mo¿e mieæ zastosowanie w przypadku ka¿dej informacji osobowej przetwarzanej automatycznie, niezale¿nie od tego czy wystêpuje ona pojedynczo czy w zbiorze, oraz jeli pañstwa rozci¹gnê³y ochronê na
zbiory rêczne, równie¿ pojedyncze lub w zbiór danych osobowych.

Stosowanie Konwencji wobec podmiotów innych ni¿ osoby fizyczne (non natural person)
przyjê³y m.in. Austria, Bu³garia, Francja, Islandia, W³ochy, Lichtenstein, Luksemburg, Polska, Rumunia oraz Szwajcaria
17
Konwencjê stosuje siê wobec zbiorów przetwarzanych rêcznie m.in. w: Albanii, Austrii,
Belgii, Bu³garii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Islandii, Litwie, Lichtensteinie, Luksemburgu, £otwie, Macedonii, Malcie, Niemczech,
Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, S³owacji, S³owenii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.
16
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Konwencja 108 Rady Europy zobowi¹zuje PañstwaStrony do wprowadzenia do swojego prawa wewnêtrznego przepisów przewiduj¹cych sankcje i rodki
prawne na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych oraz rodki w³aciwe do zabezpieczenia przed przypadkowym lub bezprawnym dostêpem (zniszczeniem, utrat¹, ujawnieniem) danych osobowych umieszczonych w zautomatyzowanych zbiorach.
Konwencja 108 Rady Europy, w art. 5 i 6 okrela zasady postêpowania
z automatycznie przetwarzanymi danymi osobowymi. Wymaga, aby dane osobowe by³y:
1) uzyskiwane i przetwarzane w dobrej wierze i w sposób zgodny z prawem;
2) gromadzone i wykorzystywane tylko dla okrelonych celów (zgodnych
z prawem);
3) odpowiednie i istotne dla celów, dla których s¹ gromadzone;
4) aktualne i poprawne;
5) przechowywane tylko taki czas, jaki jest potrzebny do realizacji celu dla
którego by³y zbierane.
Szczególn¹ ochron¹ objête s¹ tzw. dane wra¿liwe (sensytywne)  które
ujawniaj¹ pochodzenie rasowe, pogl¹dy polityczne lub religijne albo innego rodzaju przekonania, dane dotycz¹ce stanu zdrowia, preferencji seksualnych lub
orzeczeñ karnych. Mog¹ byæ one przetwarzane tylko wówczas, gdy przepisy
wewnêtrzne danego pañstwa zapewniaj¹ w³aciw¹ ochronê.
Konwencja 108 Rady Europy zapewnia ka¿demu prawo do:
1) informacji o istnieniu zautomatyzowanego zbioru, jego celu, miejscu siedziby lub pobytu podmiotu odpowiedzialnego za zbiór,
2) otrzymania bez nadmiernej zw³oki i nadmiernych kosztów w zrozumia³ej
dla siebie formie potwierdzenia, czy dane osobowe na jego temat s¹ gromadzone
w zautomatyzowanym zbiorze danych osobowych,
3) poprawienia ich lub usuniêcia, jeli zosta³y one przetwarzane wbrew przepisom prawa wewnêtrznego,
4) rozporz¹dzania rodkami prawnymi, jeli jego uprawnienia nie zostan¹
zrealizowane.
Ograniczenie tej ochrony jest dopuszczalne tylko gdy jest przewidziane
w prawie danego pañstwa cz³onkowskiego i stanowi rodek konieczny w demokratycznym spo³eczeñstwie do ochrony bezpieczeñstwa pañstwowego oraz publicznego, interesów obronnych pañstwa, zwalczania czynów karalnych i ochrony osób, których dane dotycz¹ lub praw i wolnoci osób trzecich.
Ka¿da ze stron Konwencji zobowi¹zana jest do udzielania sobie wzajemnie
pomocy. W tym celu wyznacza jeden lub wiêcej organów administracji publicznej i informuje (o nazwie i adresie ka¿dego z tych organów) Sekretarza Generalnego Rady Europy. Organ ten zosta³ zobowi¹zany do udzielenia, na ¿¹danie
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organu administracji publicznej innej strony, informacji o w³asnych przepisach
prawnych i praktyce w zakresie ochrony danych osobowych, oraz udzielenia
informacji o konkretnym automatycznym przetwarzaniu danych dokonanym na
jego terytorium18.
Ponadto PañstwoStrona Konwencji zobowi¹zane jest do udzielenia pomocy osobom mieszkaj¹cym za granic¹ w korzystaniu z praw przewidzianych w jej
prawie wewnêtrznym (realizuj¹cych zasady okrelone w art. 8 Konwencji). Osoba mieszkaj¹ca na obszarze kraju cz³onkowskiego mo¿e z³o¿yæ wniosek o udzielenie pomocy do oznaczonego urzêdu w tym kraju. Wniosek musi zawieraæ:
nazwisko, imiê i inne dane identyfikuj¹ce wnioskodawcê, zautomatyzowany
zbiór danych osobowych, których wniosek dotyczy, podmiot odpowiedzialny za
ten zbiór oraz cel wniosku. Nie mo¿e takiego wniosku z³o¿yæ sam urz¹d zagraniczny w imieniu osoby mieszkaj¹cej za granic¹, bez jej wyranej zgody. Konwencja 108 Rady Europy zastrzega, ¿e organ administracji publicznej nie mo¿e
otrzymanej informacji wykorzystaæ dla celów innych, ni¿ okrelone we wniosku.
Za udzielan¹ pomoc nie mog¹ byæ pobierane ¿adne op³aty z wyj¹tkiem kosztów
wynagrodzeñ rzeczoznawców lub t³umaczy.
Odrzucenie wniosku lub proby o udzielenie pomocy mo¿e nast¹piæ tylko
w wypadkach: gdy wniosek wykracza poza uprawnienia organu zobowi¹zanego
do udzielenia odpowiedzi, nie odpowiada postanowieniom Konwencji, ich spe³nienie nie da siê pogodziæ z suwerennoci¹, bezpieczeñstwem lub porz¹dkiem
publicznym danego kraju cz³onkowskiego albo z podstawowymi wolnociami
osób podlegaj¹cych jurysdykcji tej strony.
Zgodnie z postanowieniami rozdzia³u V Konwencji powo³ano Komitet Doradczy19, który jest zwo³ywany przez Sekretarza Generalnego Rady Europy20.
Sk³ada siê on z przedstawicieli (po jednym) wszystkich krajów cz³onkowskich
(ewentualnie jego zastêpcê), oraz gdy pañstwo jest cz³onkiem Rady Europy,
a nie przyst¹pi³o do Konwencji, wówczas mo¿e byæ reprezentowane w Komitecie
Doradczym przez obserwatora. Komitet Doradczy mo¿e, na mocy jednomylnej
Nie jest zobowi¹zany do udostêpnienia treci danych osobowych, które by³y przedmiotem
tego przetwarzania. (art. 13 ust. 3a Konwencji).
19
Statut Rady Europy przewiduje w art. 17 Komitet Ministrów mo¿e powo³aæ, dla wszelkich
celów, które uzna za stosowne, komitety lub komisje o charakterze doradczym lub technicznym,
za w art. 24 stanowi, ¿e Zgromadzenie Doradcze mo¿e, uwzglêdniaj¹c postanowienia art. 38d,
powo³aæ komitety lub komicje do zbadania wszelkich spraw nale¿¹cych do jego kompetencji, zgodnie z art. 23, i przedstawienia mu opracowanych sprawozdañ oraz badania zagadnieñ znajduj¹cych
siê w porz¹dku dziennym i przedk³adania mu opinii we wszystkich sprawach proceduralnych. Statut Rady Europy z dnia 5 maja 1949, Dz. U. 1994, nr 118, poz. 565.
20
Pierwsze posiedzenie powinno siê odbyæ w ci¹gu 12 miesiêcy od daty wejcia w ¿ycie tej
Konwencji. Nastêpne posiedzenia powinny odbywaæ siê co najmniej raz na dwa lata, albo w ka¿dym innym terminie na wniosek przynajmniej 1/3 przedstawicieli stron. Po ka¿dym posiedzeniu
Komitet Doradczy przedstawia Komitetowi Ministrów Rady Europy sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci i ze stanu przestrzegania Konwencji. (art. 20 Konwencji).
18
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uchwa³y, zaprosiæ pañstwo nie bêd¹ce cz³onkiem Rady Europy na swoje posiedzenie. Do kompetencji Komitetu Doradczego nale¿y: sk³adanie propozycji co
do u³atwienia lub poprawienia stosowania Konwencji, proponowanie zmian, wypowiadanie siê co do proponowanych zmian oraz zajmowanie stanowiska, na
probê pañstwa cz³onkowskiego, co do wszystkich kwestii zwi¹zanych ze stosowaniem Konwencji.
Protokó³ dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotycz¹cy organów nadzoru i transgranicznych przep³ywów danych21 uszczegó³awia materialne i formalne warunki
dla przetwarzania danych osobowych. Zmniejsza ró¿nice miêdzy postanowieniami Konwencji oraz postanowieniami dyrektywy 95/46/WE22. Ró¿nice te nie s¹
liczne. Dotycz¹ g³ównie dwóch kwestii: tworzenia organów nadzoruj¹cych
i przekazywania danych pomiêdzy krajami konwencji oraz ochrony danych osobowych w relacjach miêdzynarodowych. Konwencja 108 Rady Europy nie zawiera wyranie okrelonego zobowi¹zania do utworzenia organu(-ów) kontrolnych
(nadzorczych), tak jak to przewiduje dyrektywa. Odnonie kwestii przekazywania
danych w relacjach miêdzynarodowych, Konwencja nie definiuje pojêcia zadowalaj¹cy poziom ochrony danych, równoczenie zobowi¹zuje kraje cz³onkowskie
do zapewnienia swobodnego przep³ywu danych. Taka sytuacja mo¿e doprowadziæ
do konfliktu, poniewa¿ Dyrektywa zakazuje pañstwom cz³onkowskim przekazywania danych do krajów, które nie zapewniaj¹ adekwatnej ochrony23.

Rezolucje (zalecenia) Rady Europy

W latach 197374 Rada Europy wyda³a dwie rezolucje o ochronie sfery prywatnoci osób fizycznych w aspekcie wykorzystywania elektronicznych banków
danych:
 w sektorze prywatnym  Rezolucja nr 22
 w sektorze publicznym  Rezolucja nr 29
21
Protokó³ Dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotycz¹cy organów nadzoru i transgranicznych przep³ywów danych
z dnia 8 listopada 2001, Dz. U. 2001, nr 3, poz. 15.
22
Polska zakoñczy³a procedurê ratyfikacyjn¹ dnia 12 lipca 2005, a Protokó³ opublikowano
w Dz. U. 2006, nr 3, poz. 15.
23
Jak wskazuje A. Mrózek, wprowadzenie w jednym pañstwie rygorystycznej ochrony danych,
a w innych nie, mo¿e doprowadziæ do umieszczania zbiorów danych na terenie pañstw, w których
obowi¹zuje bardziej liberalne ustawodawstwo. Istnieje zatem obawa, ¿e zró¿nicowanie ochrony danych
osobowych mo¿e doprowadziæ do jej nieskutecznoci. Mog¹ zacz¹æ powstawaæ tzw. wyspy komputerowe lub inaczej zwane raje informacyjne, które stworz¹ swoisty azyl dla nieskrêpowanego przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez miêdzynarodowe koncerny i korporacje. Wiêcej:
A. Mrózek, Ustawowe prawo ochrony danych. Analiza prawnoporównawcza, Toruñ 1981, s. 131132.
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Maj¹ one charakter wy³¹cznie zaleceñ mobilizuj¹cych pañstwa cz³onkowskie do podjêcia wszelkich rodków s³u¿¹cych realizacji okrelonych w nich
zasad oraz powiadomienia Sekretarza Generalnego o poczynionych krokach.
Rezolucja nr 22 (73)

Rezolucja nr 22 (73) formu³uje nastêpuj¹ce zasady:

1) gromadzone dane powinny byæ dok³adne, aktualne i nie powinny prowadziæ do dyskryminacji;
2) powinny byæ zbierane tylko te informacje, które dok³adnie odpowiadaj¹
celowi zbierania;
3) informacje powinny byæ pozyskiwane legalnymi i uczciwymi sposobami
(nie podstêpnymi);
4) powinien byæ jasno oznaczony moment, do którego mog¹ byæ zbierane
i gromadzone dane osobowe;
5) informacje nie powinny, bez odpowiedniego upowa¿nienia, byæ u¿ywane
dla celów innych ni¿ te, dla których by³y zbierane, ani te¿ innym osobom udostêpniane;
6) ka¿demu zainteresowanemu powinno siê zagwarantowaæ prawo do informacji o zbieraniu na jego temat informacji, o celu ich zbierania oraz szczegó³ach
ich udostêpniania;
7) pañstwa powinny zadbaæ o poprawianie informacji niecis³ych i usuwanie
informacji przestarza³ych lub uzyskanych w sposób bezprawny;
8) nale¿y zastosowaæ rodki ostro¿noci zapobiegaj¹ce niew³aciwemu lub
podstêpnemu wykorzystywaniu informacji oraz s³u¿¹ce wykryciu informacji
utraconych;
9) dane powinny byæ udostêpniane wy³¹cznie osobom, które wyka¿¹ uzasadniony powód. Osoby obs³uguj¹ce elektroniczny bank danych powinny byæ zobowi¹zane stosownymi przepisami do zachowania tajemnicy zawodowej;
10) dane statystyczne powinny byæ udostêpniane tylko w formie zbiorczej,
i w taki sposób aby nie by³a mo¿liwa identyfikacja osób.
Rezolucja nr 29 (74)

Zasadniczo powtarza zasady przedstawione we wczeniejszej rezolucji. Ucila
zasadê, w myl której powinno siê wskazywaæ granicê czasow¹, wed³ug której
dozwolone jest zbieranie i wykorzystywanie okrelonych kategorii danych; zastrzega jednoczenie mo¿liwoæ wprowadzenia wyj¹tków i dopuszczenie nieograniczonego czasowo dostêpu do danych, jeli jest to usprawiedliwione celami
statystycznymi, naukowymi lub historycznymi. Ponadto dane te nie powinny byæ
swobodnie i bez ¿adnej kontroli udostêpniane. Dane osobowe wykorzystywane
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dla celów statystycznych mog¹ byæ rozpowszechniane tylko w taki sposób, który
uniemo¿liwi zidentyfikowanie tych osób.
Nowoci¹ w tej rezolucji s¹ dwa postulaty:
1) spo³eczeñstwo powinno byæ informowane o zak³adaniu w sektorze publicznym (eksploatowaniu i rozwijaniu) banków danych;
2) gdy przedmiot przetwarzania stanowi¹ dane wra¿liwe (nale¿¹ce do sfery
intymnej), lub gdy przetwarzanie mo¿e prowadziæ do nieusprawiedliwionej dyskryminacji:
a) za³o¿enie banków danych musi byæ przewidziane w ustawie (lub szczególnym rozporz¹dzeniu) oraz musi byæ odpowiednio opublikowane,
b) ustawa (rozporz¹dzenie) musi jasno okrelaæ cel, dla którego mog¹ byæ
zbierane i wykorzystywane dane oraz warunki konieczne dla dalszego ich przekazywania,
c) gromadzone dane nie mog¹ byæ u¿ywane dla innych ni¿ podane celów,
chyba ¿e wyj¹tek zostanie wyranie przewidziany w ustawie lub usankcjonowany przez kompetentn¹ w³adzê24.
Charakter zaleceñ posiadaj¹ tak¿e rekomendacje wydane i przyjête przez
Komitet Ministrów Rady Europy. Ich celem jest uszczegó³owienie rozwi¹zañ
przyjêtych w Konwencji. S¹ to w szczególnoci:
W zakresie badañ medycznych i opieki spo³ecznej25:
1) Rekomendacja R (81) 1, z dnia 23 stycznia 1981, w sprawie regulacji
maj¹cych zastosowanie do zautomatyzowanych banków danych medycznych.
Dotyczy elektronicznych banków danych medycznych tworzonych dla celów
opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, zarz¹dzania us³ugami medycznymi lub
zdrowiem publicznym, dla celów badañ naukowych dotycz¹cych zdrowia,
Obok wy¿ej wymienionych rezolucji nale¿y wspomnieæ tak¿e o:
Rezolucji 29 (78) dotycz¹c¹ pobierania i przeszczepiania ludzkich tkanek i organów  <http://
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/Res%2878%2929E.pdf>, dostêp: 26 lutego 2014,
Rezolucji 3 (95) dotycz¹c¹ karty oceny zawodowej osób niepe³nosprawnych, która wymaga
aby wszystkie informacje zbierane dla oceny przydatnoci zawodowej niepe³nosprawnych podlega³y
uregulowaniom dotycz¹cym ochronie danych osobowych oraz tajemnicy zawodowej i medycznej.
25
Poza wymienionymi poni¿ej rekomendacjami wskazaæ mo¿na jeszcze wiele innych specjalistycznych dotycz¹cych dzia³alnoci medycznej. S¹ to: Rekomendacja R (87) 23 w sprawie systemów informatycznych w szpitalach, Rekomendacja R (89) 4 w sprawie zbierania danych epidemiologicznych w podstawowej opiece medycznej, Rekomendacja R (89) 14 w sprawie etycznych
problemów zaka¿enia wirusem HIV w zak³adach s³u¿by zdrowia i placówkach spo³ecznych, Rekomendacja R (90) 3 w sprawie badañ medycznych na istotach ludzkich, Rekomendacja R (90) 8
w sprawie nap³ywu nowych technologii do s³u¿by zdrowia, Rekomendacja R (90) 13 w sprawie
prenatalnych genetycznych badañ przesiewowych, prenatalnej diagnostyki genetycznej oraz zwi¹zanego z tym poradnictwa, Rekomendacja R (91) 15 w sprawie wspó³pracy europejskiej w ramach
badañ epidemiologicznych w dziedzinie zdrowia psychicznego, Rekomendacja R (92) 1 w sprawie
wykorzystania kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postêpowaniu karnym, Rekomendacja
R (92) 3 w sprawie genetycznych badañ diagnostycznych i przesiewowych wykorzystywanych dla
celów opieki zdrowotnej.
24
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w których s¹ zgromadzone dane medyczne oraz, w niektórych przypadkach,
powi¹zane z nimi dane socjalne lub administracyjne dotycz¹ce osób zidentyfikowanych lub mo¿liwych do identyfikacji. O zak³adaniu banków danych medycznych (b¹d zmianie ju¿ istniej¹cych) musz¹ byæ informowane osoby zainteresowane. Regulamin banku powinien zawieraæ postanowienia dotycz¹ce jego
konkretnych celów, kategorii zarejestrowanych osób, udostêpniania informacji
osobom, których dane dotycz¹, udostêpniania osobom trzecim oraz bezpieczeñstwa danych i urz¹dzeñ. Dostêp do informacji mo¿e byæ przyznany tylko osobom
wykonuj¹cym zawód lekarski, jak równie¿, o ile jest to przewidziane w prawie,
cz³onkom personelu paramedycznego26.
2) Rekomendacja R (86) 1 w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zabezpieczeñ spo³ecznych. Gromadzenie i rejestrowanie
danych osobowych dla celów zabezpieczeñ spo³ecznych nie powinno wykraczaæ
poza zakres niezbêdny dla wype³nienia przez instytucje zabezpieczeñ spo³ecznych ich zadañ. Gromadzenie danych ujawniaj¹ce pochodzenie rasowe, pogl¹dy
polityczne, przekonania religijne lub inne przekonania jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne dla udzielenia konkretnego wiadczenia.
W miarê mo¿liwoci instytucje te powinny pozyskiwaæ dane osobowe od osób,
których one dotycz¹, i o ile jest to niezbêdne, pozyskiwaæ dane z innych róde³.
Dane osobowe nie powinny byæ przechowywane przez instytucje zabezpieczeñ
spo³ecznych d³u¿ej ni¿ jest to uzasadnione wype³nianymi przez nie zadaniami
lub interesem osoby, której dotycz¹. Przep³yw danych osobowych miêdzy tymi
instytucjami jest dozwolony, o ile jest to konieczne dla wype³nienia zadañ
i zgodne z prawem miêdzynarodowym dotycz¹cym zabezpieczenia spo³ecznego.
Dane osobowe, które nie s¹ ju¿ wykorzystywane dla celów zabezpieczeñ spo³ecznych, powinny byæ anonimizowane, nawet jeli s¹ one potrzebne do badañ
historycznych, naukowych i statystycznych27.
3) Rekomendacja R (97) 5 w sprawie ochrony danych medycznych jest
prób¹ pogodzenia prawa dostêpu do informacji medycznych przez specjalistów
z koniecznoci¹ zachowania poufnoci danych. Normuje zasady przetwarzania
danych medycznych, prawa podmiotu tych danych, przypadki gdy dane mog¹
byæ wyjawione osobom trzecim, zasady przesy³ania danych za granicê, przetwarzania danych w zwi¹zku z badaniami naukowymi oraz rodki s³u¿¹ce zabezpieczeniu danych medycznych28.
W zakresie badañ naukowych i statystyki:
1) Rekomendacja R (83) 10 z dnia 23 wrzenia 1983, dotycz¹ca ochrony
danych osobowych wykorzystywanych w badaniach naukowych i statystyce
26
27
28
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<http://www.memex.pl/doc/rekomendacja_banki_medyczne.doc>, dostêp: 26 lutego 2014.
<http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/351/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 27 lutego 2014.
M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Warszawa 2002, s. 7172.

(w sektorach publicznym i prywatnym niezale¿nie czy s¹ przetwarzane automatycznie czy rêcznie). Badania w miarê mo¿liwoci musz¹ pos³ugiwaæ siê danymi
anonimowymi, a dane osobowe gromadzone dla celów badañ naukowych nie
mog¹ byæ wykorzystywane do innych celów. Szczególne rodki ochrony danych
musz¹ byæ podjête w stosunku do osób, których dane zosta³y zgromadzone
i które nie s¹ w stanie broniæ swoich interesów lub nie maj¹ mo¿liwoci swobodnego wyra¿enia zgody. Dane osobowe mog¹ byæ upublicznione tylko wtedy, gdy
osoby, których dane dotycz¹, wyrazi³y na to zgodê oraz zgodnie z innymi gwarancjami przewidzianymi prawem krajowym. Ponadto ka¿dy projekt badañ musi
w miarê mo¿liwoci okrelaæ, czy po jego zakoñczeniu zgromadzone dane osobowe zostan¹ zniszczone, zanonimizowane czy przechowywane (i na jakich warunkach).
2) Rekomendacja R (97) 18 w sprawie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w celach statystycznych okrela zasady przetwarzania, czyli: zbierania, gromadzenia, wymiany, udostêpniania danych oraz prawa
osób, których dotycz¹. Zaleca stosowanie zasad etyki dla instytucji zajmuj¹cych
siê zbieraniem danych dla celów statystycznych. Wszelkie dane zbierane dla
tych celów powinny byæ anonimizowane.
W zakresie skomputeryzowanych us³ug informacji prawniczych, rejestrów
karnych i policji:
1) Rekomendacja R (83) 3 w sprawie ochrony u¿ytkowników skomputeryzowanych us³ug informacji prawniczej29.
2) Rekomendacja R (84) 10 w sprawie rejestrów karnych i rehabilitacji osób
skazanych. Zobowi¹zuje w³adze do zapewnienia, ¿e informacja pochodz¹ca
z rejestrów karnych przekazywana bêdzie jedynie w postaci wyci¹gów, których
treæ cile ograniczona zostanie do uprawnionego interesu odbiorców. Tylko
w wyj¹tkowym trybie, w³adze odpowiedzialne za system wymiaru sprawiedliwoci lub osoby upowa¿nione uzyskaj¹ pe³ny wykaz elementów rejestru karnego.
Rekomendacja ponadto postuluje podjêcie w³aciwych kroków na rzecz ochrony
informacji zawartej w rejestrach karnych, w szczególnoci, gdy s¹ one skomputeryzowane30.
3) Rekomendacja R (87) 15 o korzystaniu z danych osobowych w dzia³alnoci policji. Policja zosta³a zobowi¹zana do powiadamiania obywateli o zbieraniu
dotycz¹cych ich danych, chyba ¿e wp³ywa³oby to ujemnie na prowadzone dochodzenie. Z tym samym zastrze¿eniem mo¿liwe jest udostêpnianie policyjnych
29
<http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/347/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 27 lutego 2014. Skomputeryzowana s³u¿ba informacji prawnej oznacza s³u¿bê dostarczaj¹c¹ rodkami zautomatyzowanymi informacjo o: ustawodawstwie, orzeczeniach s¹dowych oraz literaturze prawniczej. U¿ytkownik skomputeryzowanej s³u¿by informacji prawnej oznacza osobê b¹d instytucje, która dociera bezporednio do s³u¿by operacyjnej, dzia³aj¹c b¹d te¿ nie dzia³aj¹c na rzecz strony trzeciej.
30
<http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/349/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 27 lutego 2014.
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zbiorów danych (ze zautomatyzowanych i ad hoc tworzonych kartotek) innym
osobom (np. dziennikarzom). Nie jest zabronione przekazywanie danych osobowych pomiêdzy jednostkami policji. Dane oparte na faktach i dane oparte na
opiniach i ocenach powinny byæ przechowywane w oddzielnych zbiorach. Tylko
zbiory danych dotycz¹ce przestêpców mog¹ byæ ³¹czone (ale nie osób posiadaj¹cych broñ i np. cudzoziemców)31.
W sprawie zbierania, przetwarzania, przedstawiania i archiwizacji orzeczeñ
s¹dowych:
1) Rekomendacja R (95) 1 w sprawie zbierania, przetwarzania, przedstawiania i archiwizacji orzeczeñ s¹dowych w skomputeryzowanych systemach dokumentacji s¹dowej. Okrela kryteria i sposób selekcji dokumentów znajduj¹cych
siê w dyspozycji s¹dów, metody identyfikacji tych dokumentów i ich przechowywania.
W zakresie marketingu bezporedniego:
1) Rekomendacja R (85) 20 w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów marketingu bezporedniego. Przewiduje ona, i¿ w granicach przewidzianych prawem, ka¿da osoba powinna mieæ mo¿noæ zbierania
danych osobowych do tego rodzaju potrzeb z pomoc¹ publicznie dostêpnych
kartotek lub publikacji. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie danych od osób prywatnych za pomoc¹ rodków oszukañczych. Ka¿dy winien mieæ prawo do sprzeciwienia siê umieszczeniu jego danych na listach marketingowych. Rekomendacja reguluje tak¿e kwestie udostêpniania list marketingowych osobom trzecim.
Zaleca wprowadzenie wszelkich odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych s³u¿¹cych zagwarantowaniu bezpieczeñstwa i poufnoci danych32.
W zwi¹zku z zatrudnieniem:
1) Rekomendacja R (89) 2 w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych w zwi¹zku z zatrudnieniem. Dane osobowe powinny byæ pozyskiwane w zasadzie od pracownika. Konsultacje z innymi ród³ami ni¿ osoba s¹ mo¿liwe jedynie za zgod¹ osoby, lub gdy osobê poinformowano wczeniej o takiej
mo¿liwoci. Nie powinno siê przeprowadzaæ testów, analiz i innych procedur
s³u¿¹cych do oceny charakteru lub osobowoci osoby bez jej zgody lub jeli
prawo krajowe nie przewiduje innych odpowiednich zabezpieczeñ. Dane osobowe powinny byæ zabezpieczone i wykorzystywane wy³¹cznie dla celów zatrudnienia. Ich przechowywanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy dane zebrano zgodnie z prawem. Mo¿na je przekazywaæ przedstawicielom pracowników, o ile takie
dane s¹ niezbêdne do umo¿liwienia im reprezentowania interesów pracowników.
W stosunku do organów publicznych przekazywanie danych osobowych jest
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków
2007, s. 79.
32
<http://www.memex.pl/doc/rekomendacja_85_20.doc>, dostêp: 27 lutego 2014.
31
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dopuszczalne tylko w granicach prawnych zobowi¹zañ pracodawców lub zgodnie z innymi przepisami prawa krajowego, za przekazywanie danych organom
publicznym do celów innych ni¿ sprawowanie ich publicznych funkcji lub przekazywanie innym stronom (ni¿ organy publiczne) mo¿liwe jest gdy:
 przekazywanie jest niezbêdne dla celów zatrudnienia, i nie s¹ niezgodne
z celami, dla których dane zosta³y pierwotnie zebrane oraz gdy pracownicy (lub
ich przedstawiciele) zostan¹ o tym poinformowani;
 prawo krajowe zezwala na przekazywanie danych,
 pracownik udzieli wyranej i wiadomej zgody.
W odniesieniu do danych szczególnie wra¿liwych rekomendacja wymaga,
aby by³y zbierane i przechowywane wy³¹cznie w okrelonych przypadkach
w granicach okrelonych prawem i odpowiednio zabezpieczone. W przypadku
braku takich zabezpieczeñ, dane mog¹ byæ gromadzone i przechowywane tylko
za wyran¹ i wiadom¹ zgod¹ pracowników. Dodatkowo dane dotycz¹ce zdrowia (objête tajemnic¹ lekarsk¹) powinny byæ przechowywane oddzielnie od innych kategorii danych osobowych. Dane osobowe nie mog¹ byæ przechowywane
przez pracodawcê przez okres d³u¿szy ni¿ okres zatrudnienia i nale¿y je usun¹æ
tak¿e, gdy oferta pracy sta³a siê nieaktualna.
W zakresie p³atnoci i innych operacji finansowych:
1) Rekomendacja R (90) 19 w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla potrzeb p³atnoci oraz innych operacji finansowych wymaga,
aby banki i inne instytucje obs³uguj¹ce obrót p³atniczy nie gromadzi³y i nie
przetwarza³y danych osobowych s³u¿¹cych dostarczaniu rodków p³atnoci, chyba ¿e jest to niezbêdne do realizacji celów, dla których by³y zbierane. Nie powinny byæ przechowywane przez czas d³u¿szy, ni¿ jest to konieczne33.
W zakresie przekazywania osobom trzecim danych osobowych pochodz¹cych od instytucji publicznych:
1) Rekomendacja R (91) 10 w sprawie udostêpniania osobom trzecim danych osobowych bêd¹cych w posiadaniu instytucji publicznych. Zasady rekomendacji stosuje siê do danych osobowych przetwarzanych w zautomatyzowanych zbiorach przez instytucje publiczne, ale pañstwa cz³onkowskie mog¹
rozszerzyæ zakres stosowania rekomendacji do zgromadzeñ, towarzystw, zrzeszeñ i danych osobowych w formie niezautomatyzowanej. Udostêpniania osobom trzecim danych osobowych lub zbiorów zawieraj¹cych dane mo¿e mieæ
miejsce pod warunkiem, ¿e: jest to przewidziane prawem, dane s¹ publicznie
dostêpne (np. na podstawie przepisów o dostêpie do informacji publicznej),
udostêpnienie jest zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
osoba, której dane dotycz¹, udzieli³a wyranej i wiadomej zgody. Dane osobowe wra¿liwe nie powinny byæ rejestrowane w zbiorze (lub jego czêci) ogólnie
33

<http://www.giodo.gov.pl/230/id_art/640/j/pl/>, dostêp: 4 grudnia 2014.
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dostêpnym dla osób trzecich. Rekomendacja reguluje tak¿e kwestiê dostêpu
i udostêpniania danych osobowych za pomoc¹ rodków elektronicznych (online). Zasadniczo zabronione jest ³¹czenie, fuzja lub pobieranie drog¹ elektroniczn¹ danych osobowych w celu tworzenia nowych zbiorów albo ³¹czenie zbiorów w celu ich wzbogacania. Udostêpnianie za granicê danych osobowych
osobom trzecim do pañstwa, które ratyfikowa³o Konwencjê, nie powinno byæ
objête szczególnymi przepisami ochrony prywatnoci. W przypadku, gdy zapewniona jest równowa¿na ochrona, nie powinno byæ ograniczeñ w transgranicznym
przekazywaniu danych. Nie powinno mieæ miejsca udostêpnianie danych osobowych osobom trzecim maj¹cym siedzibê w pañstwie, które nie przestrzega Konwencji lub nie zapewnia równowa¿nej ochrony, chyba ¿e osoba, której dane
dotycz¹ wyrazi³a pisemn¹, wyran¹ i wiadom¹ zgodê oraz posiada mo¿liwoæ
wycofania swojej zgody w dowolnym momencie lub gdy zosta³y podjête niezbêdne rodki w celu poszanowania zasad Konwencji i Rekomendacji34.
W dziedzinie us³ug telekomunikacyjnych:
1) Rekomendacja R (95) 4 w sprawie ochrony danych osobowych w dziedzinie us³ug telekomunikacyjnych. Zawiera zalecenia dla operatorów sieci i dostawców us³ug telekomunikacyjnych. Okrela zasady odnosz¹ce siê do marketingu
bezporedniego przy wykorzystaniu telefonu lub innych rodków teletransmisji.
Niedopuszczalne jest pods³uchiwanie, kontrolowanie i przechwytywanie informacji, o ile prawo nie przewiduje takiej ingerencji ze wzglêdu na zasady obowi¹zuj¹ce w demokratycznym pañstwie prawa. Jeli w³adze publiczne maj¹ prawo ¿¹dania danych osobowych od u¿ytkownika sieci lub wykonawcy us³ug,
wówczas dane powinny byæ przekazane jedynie tej instytucji. Dane osobowe nie
powinny byæ gromadzone, chyba ¿e jest to konieczne dla potrzeb pod³¹czenia do
sieci, realizacji konkretnej us³ugi telekomunikacyjnej lub dla celów p³atnoci.
Abonentom przys³uguje prawo wyra¿enia zgody lub odmowy umieszczenia swoich danych w spisie. Jeli chodzi o telefoniê przenon¹, abonenci powinni byæ
informowani o ryzyku naruszenia tajemnicy rozmowy, zw³aszcza gdy rozmowy
nie s¹ szyfrowane. Rachunki za u¿ytkowanie telefonów nie powinny zawieraæ
danych zbyt szczegó³owo lokalizuj¹cych abonenta i jego rozmówcê35.
W zakresie ochrony prywatnoci w Internecie36:
1) Rekomendacja R (99) 5 w sprawie ochrony prywatnoci w Internecie
zawiera zalecenia skierowane zarówno do u¿ytkowników Internetu, jak i dostaw<http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1011/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 20 sierpnia 2014.
<http://www.giodo.gov.pl/230j/od/12/j/>, dostêp: 20 sierpnia 2014.
36
Rekomendacja R (97) 3, z dnia 3 grudnia 1997, przyjêta przez Grupê Robocz¹ ds. Ochrony
Danych Anonimowoæ w Internecie zak³ada, ¿e pozostawienie jednostce decyzji w sprawie zachowania anonimowoci ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prywatnoci, jednak nie w ka¿dych okolicznociach takie rozwi¹zanie jest uzasadnione. Niezbêdne jest wywa¿enie z jednej strony
prawa do prywatnoci (i prawa do wyra¿ania opinii), a z drugiej strony uwzglêdnienie interesów
34
35
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ców us³ug internetowych. Ostrzega u¿ytkowników Internetu, ¿e ka¿da czynnoæ
w Internecie pozostawia lady i nie jest to bezpieczne miejsce. Zwraca uwagê, ¿e
nie jest mo¿liwa zupe³na anonimowoæ, ale anonimowy dostêp i korzystanie
z us³ug stanowi najlepsz¹ ochronê prywatnoci. Przypomina, ¿e adres elektroniczny jest dan¹ osobow¹ i mo¿na siê nim pos³u¿yæ do realizacji ró¿nych celów.
Zakazuje dostawcom us³ug internetowych ingerowania w treæ wiadomoci,
przechowywania danych przez okres d³u¿szy ni¿ jest to konieczne dla osi¹gniêcia celu przetwarzania, udostêpniania danych osobom trzecim. Zobowi¹zuje ich
do poinformowania u¿ytkowników o rodkach technicznych s³u¿¹cych zmniejszeniu zagro¿enia bezpieczeñstwa danych oraz o potencjalnych zagro¿eniach
wynikaj¹cych z korzystania z Internetu37.
2) Rekomendacja Rec (2010) 13 z dnia 23 listopada 2010 w sprawie ochrony osób w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych podczas tworzenia
profili zaleca pañstwom cz³onkowskim podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ochronê godnoci ludzkiej i innych podstawowych praw i wolnoci, zw³aszcza maj¹c
na uwadze mobilnoæ obywateli, globalizacjê rynków i wykorzystywanie nowych technologii do transgranicznej wymiany informacji. Rekomendacja ta nawi¹zuje do wczeniej wydanych R (97) 18 oraz Rec (2002) 9 oraz do art. 8
EKPC i konwencji budapeszteñskiej w sprawie cyberprzestêpczoci. Nawet bowiem legalne wykorzystanie profili bez ostrze¿eñ i odpowiednich zabezpieczeñ
mo¿e prowadziæ do naruszenia prywatnoci i dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ,
pochodzenie rasowe i etniczne, wyznanie, przekonania, niepe³nosprawnoæ,
wiek czy orientacjê seksualn¹38.
W zakresie ubezpieczeñ:
1) Rekomendacja R (86) 1 dotycz¹ca ochrony danych osobowych dla potrzeb ubezpieczenia spo³ecznego wychodzi naprzeciwko potrzebie chronienia
prywatnoci osób wobec coraz szerszego pos³ugiwania siê informatyk¹ w dziedzinie zabezpieczeñ spo³ecznych. Pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do
zapewnienia poszanowania prywatnoci ju¿ w czasie gromadzenia danych u¿ywanych dla celów spo³ecznych. Za samo gromadzenie i rejestrowanie danych
nie powinno wykraczaæ poza zakres niezbêdny dla wype³niania przez instytucje
ich zadañ. W ka¿dej instytucji zabezpieczeñ spo³ecznych powinny byæ wprowadzone rodki nadzoru zapewniaj¹ce wystarczaj¹c¹ ochronê danych.
pañstwa, zw³aszcza jeli chodzi o zwalczanie przestêpczoci. Rekomendacja proponuje umo¿liwienie zachowania anonimowoci np. przy wysy³aniu e-maili i przegl¹daniu witryn www oraz robieniu
zakupów przez Internet. Postuluje wprowadzenie kontroli dostawców informacji w Internecie. Anonimowoæ w Internecie ma byæ zapewniana przez anonimowy system p³atnoci lub podpis cyfrowy.
Wiêcej: J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków
2007, s. 231232.
37
<http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1012/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 20 sierpnia 2014.
38
<http:/www.giodo.gov.pl/230/od/0/j/pl>, dostêp: 20 sierpnia 2014.
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2) Rekomendacja R (2002) 9 w sprawie ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych dla celów ubezpieczeniowych ustala regu³y przetwarzania
i ochrony danych uwzglêdniaj¹ce specyfikê sektorow¹ tego rodzaju dzia³alnoci.
Wskazuje podstawy dopuszczalnoci przetwarzania danych, precyzuje cele,
w jakich mog¹ byæ zbierane i wykorzystywane oraz okrela uprawnienia osób,
których dane dotycz¹. Ma umo¿liwiæ racjonalne i ekonomiczne zarz¹dzanie
ubezpieczeniami. Nakazuje zagwarantowanie poufnego charakteru danych oraz
ich bezpieczeñstwo.

Rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Odrêbn¹ grupê regulacji z zakresu ochrony danych osobowych tworz¹ rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
1) Rekomendacja R (77) 818 dotycz¹ca sytuacji osób psychicznie chorych.
Zaleca, aby pañstwa cz³onkowskie zapewni³y, ¿e wszelkie rejestry przechowywane w placówkach psychiatrycznych dotycz¹ce by³ych pacjentów (oraz zwi¹zana z nimi dokumentacja) by³y objête tajemnic¹ lekarsk¹ i nie mog³y byæ u¿yte
w taki sposób, ¿eby wyrz¹dziæ szkodê by³ym pacjentom39.
2) Rekomendacja R (82) 934 dotycz¹ca in¿ynierii genetycznej zaleca, aby
przygotowywanie, przechowanie, zabezpieczanie i wykorzystanie informacji genetycznej na temat poszczególnych osób odbywa³o siê z uwzglêdnieniem ich
prawa do prywatnoci oraz stosownie do postanowieñ Konwencji40.
3) Rekomendacja R (86) 1037 w sprawie ochrony danych i wolnoci wypowiedzi zleca Komitetowi Ekspertów do spraw Ochrony Danych okrelenie kryteriów i zasad, zgodnie z którymi mo¿na bêdzie pogodziæ ochronê danych i prawo
do informacji (np.; informacji publicznej) oraz przygotowanie stosownego dokumentu prawnego41.
4) Rekomendacja R (89) 1116 AIDS a prawa cz³owieka. Uznaje za nadrzêdn¹ potrzebê ochrony tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienie anonimowoci
ofiarom AIDS i osobom seropozytywnym. Zaleca, o ile pañstwa jeszcze tego nie
uczyni³y, ratyfikowanie Konwencji nr 108 o ochronie jednostek w kontekcie
automatycznie przetwarzanych danych osobowych. Komitet Ekspertów do spraw
Ochrony Danych zosta³ zobowi¹zany do zbadania problemów wynikaj¹cych
w zwi¹zku ze skomputeryzowanymi danymi dotycz¹cymi nosicieli wirusa HIV42 .
<http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta77/erec818.htm>, dostêp:
5 grudnia 2014.
40
<http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta82/erec934.htm>, dostêp:
5 grudnia 2014.
41
<http://www.aip-bg.org/pdf/rec1037.pdf >, dostêp: 5 grudnia 2014.
42
Ochrona danych osobowych. Standardy europejskie. Zbiór materia³ów, pod red. T. Jasudowicza, Toruñ 1998, s. 133.
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5) Rekomendacja R (92) 1181 w sprawie wspó³dzia³ania policji oraz ochrony danych osobowych w sektorze policyjnym nakazuje, aby dane osobowe by³y
cis³e, istotne, nie wykraczaj¹ce poza cel w jakim s¹ gromadzone, a w razie
koniecznoci równie¿ aktualizowane. Powinny równie¿ byæ utajnione, zanim
bêd¹ podlegaæ przechowywaniu. Ka¿dy powinien mieæ prawo do informacji
o przechowywaniu jego danych osobowych i prawo dostêpu do nich i ewentualnie ¿¹dania ich usuniêcia. Jednostki, którym odmówiona prawa dostêpu do dotycz¹cych ich materia³ów, powinny mieæ prawo odwo³ania siê do niezale¿nej w³adzy. Postuluje, by dane w sektorze Policji mog³y podlegaæ wymianie miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi oraz pañstwami cz³onkowskimi i Interpolem, jedynie
w trybie przewidzianym w Konwencji43.
6) Rekomendacja R (93) 1210 dotyczy bezpieczeñstwa systemów informatycznych wysokiego ryzyka.

Unia Europejska
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE

Zgodnie z art. 249 Traktatu ustanawiaj¹cego WE dyrektywa wi¹¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który
ma byæ osi¹gniêty, pozostawia jednak organom krajowym swobodê wyboru formy i rodków.
Do wydania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (95/46/WE)
w sprawie ochrony osób w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
swobodnego przep³ywu takich danych dosz³o 24 padziernika 199544. G³ównym
jej celem jest pogodzenie prawa do prywatnoci osób fizycznych i zagwarantowanie swobodnej wymiany informacji (traktowanej jako towar) oraz doprowadzenie do wyrównania poziomu ochrony (dziêki ujednoliceniu przepisów pañstw
cz³onkowskich45). Cel ten nie mo¿e byæ realizowany przez poszczególne pañstwa samodzielnie, zw³aszcza w sytuacji rozbie¿noci miêdzy przepisami w ró¿nych krajach. Niew¹tpliwie impulsem tworzenia dyrektywy by³y obawy zwi¹zane z rozwojem nowych metod przetwarzania danych osobowych.
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=15215&lang=EN>,
dostêp: 5 grudnia 2014.
44
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 padziernika 1995, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przep³ywu tych
danych 95/46/WE, Dz. Urz. WE L 281/31. Wersja polska np.: <http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/
476/t/pdf/j/pl/>, dostêp: 4 grudnia 2014.
45
D¹¿enie do harmonizacji i zbli¿ania ustawodawstw poszczególnych pañstw wynika z art. 94
i 95 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹. Tekst [w:] I. C.Kamiñski, Unia Europejska.
Podstawowe akty prawne, Warszawa 2005.
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Jeli chodzi o zakres stosowania dyrektywy, to w zasadzie powtarza on
postanowienia art. 1 Konwencji. Zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do ochrony
podstawowych praw i wolnoci osób fizycznych. Konwencja 108 Rady Europy
przewidywa³a mo¿liwoæ objêcia ochron¹ tak¿e danych dotycz¹cych ugrupowañ,
stowarzyszeñ, fundacji, spó³ek, korporacji i innych organizacji skupiaj¹cych osoby fizyczne. Ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego w ca³oci lub w czêci oraz do przetwarzania danych osobowych
zawartych lub maj¹cych byæ w zbiorze (zbiory rêczne). Taki zapis wymusi³y
dowiadczenia zebrane podczas obowi¹zywania samej tylko Konwencji. Okaza³o siê, bowiem ¿e mimo postêpuj¹cej informatyzacji ¿ycia, nadal istniej¹ zbiory
przetwarzane rêcznie. Zarówno na podstawie Konwencji i dyrektywy ochronie
nie bêd¹ podlega³y dane osobowe nie bêd¹ce elementem zbioru ani przedmiotem
przetwarzania automatycznego.
Dane osobowe to informacje pozwalaj¹ce na identyfikacjê osoby. Osobowy
charakter informacji nie jest przypisany z góry ¿adnej kategorii danych. To, czy
zebrane informacje pozwalaj¹ na identyfikacjê, zale¿y od kontekstu. Osoba fizyczna nie jest identyfikowalna, jeli ustalenie jej to¿samoci wymaga nieproporcjonalnie du¿o czasu, kosztów i nak³adu pracy. Zidentyfikowaæ osobê mo¿na
albo bezporednio, albo porednio, na podstawie cech przynale¿nych tej osobie.
Wed³ug dyrektywy (art. 2b) przetwarzanie danych to operacja lub zespó³ operacji wykonanych za pomoc¹ lub bez pomocy procedur automatycznych i zastosowanych wobec danych osobowych, takich jak gromadzenie, zarejestrowanie,
zorganizowanie, przechowywanie, adaptacja lub zamiana, wyprowadzanie, zapoznawanie, u¿ywanie, komunikowanie przez transmisjê, rozpowszechnianie lub
jak¹kolwiek inn¹ formê przekazania, ³¹czenie, po³¹czenie, blokowanie, wymazanie lub niszczenie. Z treci definicji wynika, ¿e dyrektywa obejmuje ochron¹
dane ju¿ na etapie ich zbierania, jeli dane te maj¹ byæ umieszczone w zbiorze.
Zbiór danych, to ka¿dy posiadaj¹cy strukturê zespó³ danych o charakterze
osobowym dostêpnych wed³ug okrelonych kryteriów, niezale¿nie od tego czy
zespó³ ten jest scentralizowany, zdecentralizowany lub podzielony funkcyjnie
albo geograficznie (art. 2c dyrektywy). Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, urz¹d publiczny, agenda lub inny organ, który samodzielnie
lub wspólnie z innymi podmiotami okrela cele i sposoby przetwarzania danych.
Je¿eli cele i sposoby przetwarzania danych s¹ okrelane w ustawach i innych
przepisach krajowych lub przepisach Wspólnoty, administrator danych mo¿e byæ
powo³ywany lub kryteria jego powo³ania mog¹ byæ ustalane przez ustawodawstwo krajowe lub ustawodawstwo Wspólnoty. Od administratora danych nale¿y
odró¿niæ organ administruj¹cy, który tylko przetwarza dane w imieniu administratora danych, a nie decyduje o celach ich przetwarzania.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w rozdziale II okrela ogólne zasady legalnoci przetwarzania danych osobowych. Pañstwa cz³onkowskie
42

zosta³y zobowi¹zane do zapewnienia, ¿e dane osobowe s¹ przetwarzane rzetelnie
i legalnie, i s¹ prawid³owe, a w razie koniecznoci bêd¹ aktualizowane. Gromadzone s¹ dla okrelonych, wyranych i legalnych celów oraz, ¿e nie bêd¹ poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami. Dalsze przetwarzanie danych w celach historycznych, statystycznych lub naukowych bêdzie
dopuszczalne pod warunkiem stworzenia przez pañstwo odpowiednich zabezpieczeñ. Powinny byæ przechowywane w formie umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê osób
tylko przez taki okres, przez jaki jest to niezbêdne dla osi¹gniêcia celów, dla
których zosta³y zebrane.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (w art. 7), w przeciwieñstwie
do Konwencji, wymienia szeæ sytuacji, w których przetwarzanie danych powinno byæ dopuszczalne. Przede wszystkich wtedy, gdy:
1) osoba zainteresowana wyrazi³a na to zgodê w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci;
2) jest to niezbêdne do wykonania umowy, której osoba zainteresowana jest
stron¹;
3) jest to niezbêdne do wykonania przez podmiot odpowiedzialny za zbiór
spoczywaj¹cego na nim obowi¹zku ustawowego (np. wspó³pracy z policj¹, s³u¿b¹ celn¹, podatkow¹);
4) jest to niezbêdne do zabezpieczenia ¿ywotnego interesu osoby, której
dane dotycz¹ (np. ze wzglêdu na ochronê zdrowia);
5) jest to niezbêdne do wykonania zadania w interesie publicznym;
6) jest to niezbêdne do realizacji interesu prawnego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub innych podmiotów, którym dane maj¹ byæ przekazywane, pod warunkiem, ¿e ten interes nie przewa¿a nad interesem lub podstawowymi prawami i wolnociami obywatelskimi osoby, której dane dotycz¹.
Szczególnym zagro¿eniem dla prywatnoci cz³owieka mo¿e byæ ujawnienie
tzw. danych wra¿liwych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zakazuje
wiêc przetwarzania danych ujawniaj¹cych pochodzenie rasowe, etniczne, opinie
polityczne, przekonania religijne lub inne, jak równie¿ dane dotycz¹ce zdrowia
i ¿ycia seksualnego oraz danych dotycz¹cych karalnoci. Zezwala na przetwarzanie tych danych, ale tylko wtedy, gdy prawo wewnêtrzne przewiduje odpowiednie gwarancje poszanowania prywatnoci. Zakaz przetwarzania danych wra¿liwych nie obowi¹zuje gdy:
1) osoba, której dane dotycz¹ w sposób precyzyjny i wyrany zgodzi³a siê
na przetwarzanie jej danych. Nie mo¿e byæ to jednak zgoda wymuszona;
2) pracodawca przetwarza dane o pracowniku (a prawo wewnêtrzne gwarantuje odpowiedni¹ ochronê prywatnoci pracownika);
3) przetwarzanie jest niezbêdne dla ochrony ¿ywotnych interesów osoby,
której dane dotycz¹ (a osoba ta nie mo¿e samodzielnie wyraziæ zgody);
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4) fundacje, stowarzyszenia lub inne instytucje o charakterze politycznym,
filozoficznym, religijnym lub zwi¹zkowym przetwarzaj¹ informacje o swoich
cz³onkach lub osobach utrzymuj¹cych z tymi instytucjami regularne kontakty
zwi¹zane z celem danej instytucji. Instytucja mo¿e ujawniaæ dane tych osób na
zewn¹trz wy³¹cznie za ich zgod¹;
5) przetwarzanie dotyczy danych ju¿ wczeniej upublicznionych przez osobê
zainteresowan¹;
6) jest to niezbêdne dla stwierdzenia istnienia, skorzystania lub obrony prawa w postêpowaniu s¹dowym;
7) przetwarzanie jest niezbêdne dla celów medycyny zapobiegawczej, diagnozowania, administracji zdrowia oraz dla celów zarz¹dzania orodkami zdrowia, i osoba, która przetwarza dane zobowi¹zana jest do przestrzegania tajemnicy lekarskiej (zawodowej).
Dla ochrony wa¿nego interesu publicznego pañstwa mog¹ ustanawiaæ wyj¹tki od zakazu przetwarzana danych wra¿liwych. Musz¹ byæ one jednak wyranie
przewidziane prawem. W kwestii informacji o karalnoci dyrektywa stwierdza,
¿e dane te mog¹ byæ przetwarzane tylko wtedy, gdy odbywa siê to pod kontrol¹
organu w³adzy publicznej lub jeli ustawodawstwo krajowe ustanawia odpowiednie gwarancje. Organ w³adzy publicznej powinien kontrolowaæ dostêp do
zbioru danych o karalnoci (rejestru skazanych).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady gwarantuje ka¿demu prawo do
informacji o zbiorze, w którym s¹ przechowywane informacje jego dotycz¹ce.
Powinien te¿ znaæ cel zbierania danych i dane o tym, kto jest administratorem
zbioru. Ka¿demu przys³uguje prawo do sprostowania b³êdnych danych oraz domagania siê usuniêcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje ponadto prawo sprzeciwu. Osoba mo¿e sprzeciwiæ siê, aby jej dane by³y przetwarzane, musi jednak podaæ
powody sprzeciwu. W razie nieprzestrzegania tych praw, przys³uguje jednostce
prawo do odwo³ania siê do organu ochrony danych osobowych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady gwarantuje pañstwu prawo
wprowadzenia wyj¹tków dotycz¹cych zasad przetwarzania danych. Pañstwa
mog¹ wprowadziæ w ustawodawstwie wewnêtrznym wyj¹tki, jeli s³u¿yæ maj¹
one: bezpieczeñstwu pañstwa, obronnoci, bezpieczeñstwu publicznemu, zapobieganiu lub walce z przestêpczoci¹, ochronie osoby zainteresowanej, ochronie
praw i wolnoci innych osób, ochronie wa¿nego interesu gospodarczego lub
finansowego. Nak³ada na administratorów danych obowi¹zek ich zabezpieczenia
przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrat¹, udostêpnieniem ich
osobom nieupowa¿nionym. Dodatkowo w celu ujednolicenia praktyki w poszczególnych pañstwach Dyrektywa przewiduje koniecznoæ zawiadomienia organu w³aciwego w sprawach danych osobowych o przetwarzaniu danych.
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Przekazywanie danych osobowych z WE do pañstw trzecich (nie nale¿¹cych
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego46) mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy
dane pañstwo trzecie zapewni adekwatny stopieñ ochrony. Organem odpowiedzialnym za badanie stopnia ochrony jest Komisja Europejska. Ocenia ona ustawodawstwo pañstw trzecich i w zale¿noci od oceny mo¿e, po uprzednim uzyskaniu opinii grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych47 oraz Komitetu Ekspertów Krajowych48, wykluczyæ lub dopuciæ mo¿liwoæ przekazywania danych osobowych do tego pañstwa przez administratorów z poszczególnych pañstw cz³onkowskich WE. Odpowiedni poziom ochrony jest oceniany w wietle wszystkich okolicznoci
zwi¹zanych z przekazywaniem danych. Dotychczas Komisja Europejska uzna³a,
¿e nie s¹ konieczne klauzule umowne i adekwatny poziom ochrony danych osobowych zapewniaj¹49:
1) Andora  C (2010) 7084 Dz. Urz. UE L 277/27 z 21.10.2010;
2) Argentyna  C (2003) 1731 Dz. Urz. UE L 168 z 5.7.2003;
3) Australia  Dz. Urz. UE L 213 z 8.8.2008, s. 4957;
4) Kanada 2002/2 WE  Dz. Urz. WE L 2 z 4.1.2002, s. 1350;
5) Szwajcaria 2000/518 WE  Dz. Urz. WE L 215/1 z 25.8.2000;
6) Wyspy Owcze  C (2010) 1130, Dz. Urz. UE L 58 z 9.3.20010, s. 1719;
Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu obejmuj¹ca swoim obszarem kraje
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyj¹tkiem Szwajcarii),
opiera siê na czterech fundamentalnych zasadach: swobodzie przep³ywu ludzi, kapita³u, towarów
i us³ug. Cz³onkami EOG s¹: Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, £otwa,
Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Wêgry,
Wielka Brytania, W³ochy.
47
Niezale¿ny podmiot o charakterze doradczym powo³any na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/
/WE W sk³ad zespo³u roboczego wchodz¹ przedstawiciele organu (-ów) nadzorczych z ka¿dego
pañstwa cz³onkowskiego, przedstawiciel organów ustanowionych dla instytucji i organów Wspólnoty oraz przedstawiciel Komisji. Podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Artyku³ 30 Dyrektywy okrela kompetencje zespo³u roboczego.
48
Komitet Ekspertów Krajowych to organ opiniodawczy przedstawiaj¹cy Komisji projekt rodków jakie nale¿y podj¹æ. Wydaje opinie o projekcie w terminie wyznaczonym przez przewodnicz¹cego w zale¿noci od stopnia pilnoci sprawy. W jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele pañstw
cz³onkowskich (przewodnicz¹cym jest przedstawiciel Komisji).
49
Wiêcej: <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm>, dostêp: 28 lutego 2014.
50
Komisja Europejska uzna³a, ¿e kanadyjski Personal Information Protection and Electronic
Documents Act of 13 April 2000 (ustawa o ochronie danych osobowych oraz o dokumentach
elektronicznych) zawiera podstawowe zasady gwarantuj¹ce adekwatn¹ ochronê danych osobowych.
Wiêcej: Canadian protection of personal data found compliant with exacting EU standars, International Law Update, Vol. 8, January 2002, p. 15.
Odnonie Kanady Komisja podjê³a decyzjê 2006/253/WE z dnia 6 wrzenia 2005 w sprawie
odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Imiennym Rejestrze Pasa¿erów linii lotniczych, przekazanym do Agencji S³u¿b Granicznych Kanady (notyfikowana jako dokument
nr C (2005) 3248) (Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) Dz.Urz. WE L 91/49 z dnia 29 marca 2006.
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7) Guernsey 2003/821WE  Dz. U. UEL 308, s. 27;
8) Izrael C (2011) 332, Dz. Urz. UE L 27 z 1.2.2011, s. 39;
9) Wyspa Man 2004/11 WE  Dz. Urz. UE L 151, s. 48;
10) Wyspa Jersey  C (2008) 1746, Dz. Urz UE L 138 z 28.05.2008;
11) USA  transport powietrzny (PNR passenger name rekord) 2007/551/
CFSP/JHA z 23.7.2007;
12) Nowa Zelandia  C (2012) 9557, Dz. Urz. UE L 28 z 30.1.2013;
13) Safe Harbour 2000/520 WE  Dz. Urz. WE L 215, s. 7;
14) Urugwaj  C (2012) 5704, Dz. Urz. UE L 227/11 z 23.8. 2012.
Jeli Komisja Europejska uzna, ¿e pañstwo trzecie nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, mo¿e albo zablokowaæ przep³yw danych osobowych do
tego pañstwa, albo przyst¹piæ do negocjacji (art. 25 ust. 4 i 5 dyrektywy).
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komunikacji
elektronicznej (97/66/WE, 2002/58/WE, 2006/24/WE, 2009/136/WE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 zmie-

niaj¹ca dyrektywy: 2002/22/WE w sprawie us³ugi powszechnej i zwi¹zanych
z sieciami i us³ugami ³¹cznoci elektronicznej praw u¿ytkowników, dyrektywê
2002/58/WE dotycz¹c¹ przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnoci
w sektorze ³¹cznoci elektronicznej oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 2006/2004
w sprawie wspó³pracy miêdzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów zwana jest dyrektyw¹ praw obywateli. W polskim prawodawstwie wdro¿ono ju¿ za³o¿enia tej
dyrektywy w ustawie  prawo telekomunikacyjne. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 zak³ada³a m.in. lepsz¹ ochronê konsumenta przed naruszeniem ochrony danych osobowych oraz spamem, zw³aszcza
gdy chodzi o dane: dotycz¹ce po³¹czeñ telefonicznych oraz po³¹czeñ internetowych konsumenta, dostêpne dostawcy us³ug, które nie powinny trafiaæ w niepowo³ane rêce. Na dostawców us³ug na³o¿ono obowi¹zki w zakresie nale¿ytego
przechowywania i przetwarzania tych danych. Operatorów zobowi¹zano do informowania konsumentów oraz odpowiednie organy o przypadkach naruszenia
prawa dotycz¹cego ochrony danych osobowych. Wprowadzono równie¿ mo¿liwoæ kontroli przez u¿ytkownika Internetu tzw. Cookies, tak aby bez zgody
u¿ytkownika jego dane nie mog³y byæ wykorzystywane przez w³acicieli serwerów internetowych51.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 (2002/58/
/WE) w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatnoci
51
Wiêcej: <http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id
=4850&layout=3&page=text>, dostêp: 28 lutego 2014.
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w sektorze komunikacji elektronicznej jest odpowiedzi¹ na coraz wiêksze zagro¿enie prywatnoci i dynamiczny rozwój telekomunikacji. Poprzednia dyrektywa
z dnia 15 grudnia 1997 (97/66/WE52) w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnoci w dziedzinie telekomunikacji, przenios³a wprost
zasady okrelone w dyrektywie 95/46/WE do sektora telekomunikacji. Nie zapewnia³a jednak jednolitego poziomu ochrony danych osobowych oraz prywatnoci u¿ytkowników us³ug ³¹cznoci elektronicznej, niezale¿nie od stosowanych
technologii, dlatego zosta³a zast¹piona now¹ dyrektywê, która równie¿ czêciowo ju¿ zosta³a zmieniona DPEiR z dnia 15 marca 2006 (2006/24/WE) w sprawie
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w zwi¹zku ze wiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoci elektronicznej lub udostêpnianiem
publicznych sieci ³¹cznoci.
Postanowienia dyrektywy z 2002 maj¹ zapewniæ realizacjê podstawowych
zasad okrelonych w KPP UE, ze szczególnym uwzglêdnieniem postanowieñ
art. 7 i 8 (o ochronie prywatnoci i danych osobowych). Celem dyrektywy jest
z jednej strony ochrona podstawowych praw i wolnoci cz³owieka, a z drugiej
strony zapewnienie swobodnego przep³ywu danych w ramach WE. Postanowienia dyrektywy nie maj¹ zastosowania do dzia³alnoci pozostaj¹cej poza zakresem TWE53. Zakres przedmiotowy dyrektywy ogranicza siê do przetwarzania
danych osobowych w zwi¹zku ze wiadczeniem publicznych us³ug ³¹cznoci
elektronicznej w publicznych sieciach ³¹cznoci w obrêbie WE, ale jest on i tak
szerszy od pojêcia us³ugi telekomunikacyjne znanego z dyrektywy 97/66/WE.
Takie wy³¹czenie jest krytykowane, poniewa¿ wy³¹cza us³ugi wiadczone
w zamkniêtych grupach u¿ytkowników, podczas gdy ronie rola prywatnych sieci. Jeli chodzi o podmiot, dyrektywa chroni zarówno osoby fizyczne (ich podstawowe prawa) jak i osoby prawne (np. interes abonentów).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 nak³ada na
dostawców us³ug obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa us³ug, a niekiedy tak¿e bezpieczeñstwa sieci. Wymagany poziom zabezpieczenia ma byæ odpowiedni
do ryzyka. Us³ugodawcy oferuj¹cy us³ugi ³¹cznoci elektronicznej za pomoc¹
Internetu powinni powiadomiæ abonentów (u¿ytkowników) o rodkach, jakie ci
mog¹ podj¹æ, aby zapewniæ sobie bezpieczeñstwo przekazu. Oceny dokonuje siê
52
ETS w sprawie C-350/02 (Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii)
uzna³, ¿e Królestwo Holandii uchybi³o zobowi¹zaniom, które na nim ci¹¿¹ z mocy dyrektywy,
transponuj¹c w sposób niekompletny art. 6 i 9 Dyrektywy 97/66/WE, jak równie¿ fakt, ¿e przepisy
wykonawcze nie zosta³y zakomunikowane Komisji. Dz. U. WE C 2004/07, <http://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?language=en&num=C-350/02>, dostêp: 20 listopada 2014.
53
Chodzi tutaj o obszar objêty Tytu³ami V i VI Traktatu o Unii Europejskiej, czyli o kwestie
dotycz¹ce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, wspólnej polityki obronnej oraz wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych.
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na podstawie art. 17 dyrektywy 95/46/WE o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przep³ywie takich danych. Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek zapewniæ poufnoæ przekazów
i zwi¹zanych z nimi danych transmisyjnych54 poprzez zakaz ich s³uchania, pobierania, przechowywania, przechwytywania b¹d ledzenia. Istotne znaczenie
ma tutaj mo¿liwoæ legalnego pods³uchiwania rozmów telefonicznych w zwi¹zku z prowadzeniem ledztw w sprawach karnych oraz ochron¹ interesów bezpieczeñstwa narodowego. W wietle rekomendacji R (99) 2 w sprawie poszanowania prywatnoci w zwi¹zku z telekomunikacyjnym pods³uchem, prawo krajowe
w sprawie pods³uchu powinno:
1) wskazywaæ organy upowa¿nione do zezwalania na pods³uch (i podstawê
prawn¹) oraz niezale¿ne organy nadzoruj¹ce realizacjê pods³uchu;
2) okrelaæ cel dokonywania pods³uchu, wyranie okolicznoci i warunki
realizowania pods³uchu, rodki bezpieczeñstwa przewidziane dla przetwarzania
danych osobowych;
3) wprowadzaæ zakaz generalnego pods³uchu, gwarancje bezpieczeñstwa
dla danych osób porednio nara¿onych przez pods³uch, lub których przekazy
zosta³y przypadkowo uzyskane, obowi¹zek informacji zainteresowanego o pods³uchu w najwczeniejszym momencie (uwzglêdniaj¹cy cele ledztwa), zasady
wniesienia sprzeciwu zainteresowanego przeciwko pods³uchowi, wymóg publikacji danych statystycznych o zakresie prowadzonego pods³uchu oraz zasady
i warunki udostêpnienia danych stronom trzecim w ramach dwustronnych i wielostronnych porozumieñ.
Dane o abonentach i u¿ytkownikach przetwarzane i gromadzone przez dostawcê us³ugi musz¹ zostaæ usuniête lub zanonimizowane w momencie, gdy ju¿
nie s¹ potrzebne do transmisji przekazu, natomiast dane transmisyjne niezbêdne
do naliczenia op³at abonenta oraz op³at miêdzyoperatorskich mog¹ byæ przedmiotem przetwarzania. Jest to jednak dozwolone tylko do koñca okresu, w którym przys³uguje odwo³anie od przedstawionego rachunku b¹d okresu jego ci¹galnoci. Na potrzeby marketingu us³ug ³¹cznoci elektronicznej b¹d wiadcze54
Dane transmisyjne mog¹ zawieraæ informacje o nazwie, numerze i adresacie udostêpnione
przez nadawcê przekazu lub u¿ytkownika oraz dane dotycz¹ce kierowania, czasu trwania, daty lub
objêtoci przekazu, zastosowanego protoko³u, lokalizacji urz¹dzenia koñcowego nadawcy lub odbiorcy, sieci z której przekaz pochodzi lub do której zosta³a przes³ana, mo¿e równie¿ dotyczyæ
formatu w jakim jest informacja w sieci. Dane o lokalizacji inne ni¿ dane transmisyjne  wykraczaj¹ poza to, co jest konieczne dla celów telekomunikacyjnych i mog¹ byæ wykorzystywane do
wiadczenia us³ug o wartoci dodanej. Mog¹ dotyczyæ szerokoci oraz d³ugoci geograficznej oraz
wysokoci koñcowego urz¹dzenia u¿ytkownika, kierunku transmisji, szczegó³owej informacji o lokalizacji, identyfikacji komórki sieciowej.
Art. 14 i 15 preambu³y do dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatnoci w sektorze komunikacji elektronicznej. Dz. Urz.
WE L 2002/201, s. 37.
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nia us³ug dodatkowych, dostawca mo¿e przetwarzaæ dane w zakresie i przez
okres czasu niezbêdny dla tego typu us³ug. U¿ytkownicy (abonenci) powinni
mieæ prawo wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych transmisyjnych
w dowolnym momencie. Przetwarzaniem danych mog¹ zajmowaæ siê wy³¹cznie
osoby dzia³aj¹ce z upowa¿nienia dostawców, zajmuj¹ce siê naliczaniem op³at,
zarz¹dzaniem transmisj¹, marketingiem, wykrywaniem oszustw55. Dostawcy publicznych us³ug ³¹cznoci elektronicznej powinni udzielaæ swoim klientom
wszelkich informacji o istniej¹cych w danej sieci sposobach identyfikacji po³¹czeñ. Pozwoli to abonentom na wiadome dokonanie wyboru dotycz¹cego wariantu ochrony prywatnoci. Powinni równie¿ zaoferowaæ mo¿liwoæ jednorazowego zablokowania prezentacji w³asnego numeru, jak równie¿ mo¿liwoæ
blokowania prezentacji identyfikacji numerów po³¹czeñ przychodz¹cych. W sytuacji, gdy numer wywo³uj¹cy mo¿e zostaæ zidentyfikowany, abonent musi mieæ
prawo odrzucenia (w prosty sposób) rozmów przychodz¹cych56.
Pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do zapewnienia tam, gdzie oferowana jest identyfikacja numerów (wywo³uj¹cego/wywo³ywanego), publicznej
informacji o takim fakcie oraz do zapewnienia przejrzystych procedur nadzoru
nad dzia³alnoci¹ dostawcy us³ug. Poniewa¿ spisy abonentów s¹ publicznie dostêpne, prawo do prywatnoci osób fizycznych i uzasadniony interes osób prawnych wymagaj¹ tego, aby abonenci mieli prawo decydowania czy i ewentualnie
jakie dane osobowe zostan¹ opublikowane. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 wprowadza wiêc pewne obowi¹zki. Przede wszystkim
abonenci musz¹ byæ informowani (bez dodatkowych op³at i zanim ich dane
zostan¹ umieszczone w spisie) o celu opracowania wykazu abonentów. Ewentualna korekta lub usuniêcie danych powinno byæ wolne od op³at. W przypadku,
gdy dane mog¹ byæ przes³ane do osób (stron) trzecich, abonent powinien byæ
powiadomiony o takiej mo¿liwoci. Jeli dane osobowe maj¹ byæ wykorzystane
dla innych celów, ni¿ te dla których zosta³y zebrane, wówczas abonent musi
wyraziæ now¹ zgodê.
Wiele emocji budzi kwestia zatrzymywania przez us³ugodawców danych
o ruchu w sieciach telekomunikacyjnych rzekomo dla celów zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i cigania przestêpstw (tzw. retencja danych). Zwolennicy
gromadzenia i archiwizowania danych uwa¿aj¹, ¿e jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego w sytuacji globalnego zagro¿enia terroryzmem,
W. Gromski, J. Kolasa, A. Koz³owski, K. Wójtowicz, Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004, s. 163181.
56
Abonenci powinni byæ chronieni przed otrzymywaniem niezamówionych marketingiem, spamem czy niechcianymi sms-ami, dlatego te¿ pañstwo powinno zakazaæ tego typu bezp³atnych praktyk. Podjêcia takich kroków wymaga dyrektywa 99/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 marca 1999 w sprawie urz¹dzeñ radiowych i urz¹dzeñ koñcowych ³¹cznoci elektronicznej oraz
wzajemnego rozpoznawania ich zgodnoci. Dz. Urz. WE L 1999/91, s. 10.
55
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natomiast przeciwnicy retencji zauwa¿aj¹, ¿e jest to dzia³anie stanowi¹ce g³êbok¹ ingerencjê w sferê praw i wolnoci cz³owieka. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ 15 marca 2006 zosta³a wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2006/24/WE w sprawie zatrzymania generowanych lub przetwarzanych
danych w zwi¹zku ze wiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoci elektronicznej lub udostêpnianiem publicznych sieci ³¹cznoci oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 2002/58/WE57.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 na³o¿y³a na
pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wprowadzenia do ustawodawstwa wewnêtrznego rozwi¹zañ zapewniaj¹cych zatrzymywanie danych przez dostawców ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoci elektronicznej lub publicznej sieci ³¹cznoci
w trakcie wiadczenia us³ug. Okreli³a w art. 5 jakie kategorie danych maj¹ byæ
gromadzone. Dane podzielono na grupy:
1) niezbêdne do ustalenia ród³a po³¹czenia;
2) niezbêdne do ustalenia odbiorcy po³¹czenia;
3) niezbêdne do okrelenia daty, godziny i czasu trwania po³¹czenia;
4) niezbêdne do okrelenia rodzaju po³¹czenia;
5) niezbêdne do okrelenia narzêdzia komunikacji;
6) niezbêdne do identyfikacji lokalizacji urz¹dzenia.
Ustalono tak¿e, ¿e dane mog¹ byæ gromadzone i przetrzymywane przez
okres nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy, i nie d³u¿szy ni¿ 2 lata oraz sprecyzowano
wymogi dotycz¹ce zabezpieczenia tych danych.
Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 TS UE orzek³ niewa¿noæ dyrektywy
2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w zwi¹zku ze wiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoci elektronicznej lub udostêpnianiem publicznych sieci ³¹cznoci oraz zmieniaj¹c¹ dyrektywê 2002/58/WE. Trybuna³ Sprawiedliwoci UE uzna³, ¿e nak³adaj¹c obowi¹zek zatrzymywania danych i umo¿liwiaj¹c dostêp do nich w³aciwym organom krajowym, dyrektywa ingeruje w sposób szczególnie powa¿ny w prawa
podstawowe do poszanowania ¿ycia spo³ecznego i do ochrony danych osobowych. To, ¿e dane s¹ zatrzymywane a potem wykorzystywane danych jest dokonywane bez informowania o tym abonenta i zarejestrowanego u¿ytkownika,
mo¿e wywo³aæ u zainteresowanych poczucie, i¿ ich ¿ycie prywatne podlega
sta³emu nadzorowi.
57
Zmiana w dyrektywie 2002/58/WE mia³a na celu zharmonizowanie obydwu dyrektyw i polega³a na dodaniu art. 15 ust. 1a. Artyku³ 11 Zmiana dyrektywy 2002/58/WE. W art. 15 dyrektywy
2002/58/WE dodaje siê ustêp w nastêpuj¹cym brzmieniu: 1a. Ustêpu 1 nie stosuje siê do danych,
których zatrzymywanie jest wyranie wymagane na mocy dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 w sprawie zatrzymywania danych wygenerowanych lub
przetworzonych w zwi¹zku ze wiadczeniem ogólnie dostêpnych us³ug ³¹cznoci elektronicznej lub
udostêpnianiem publicznych sieci ³¹cznoci dla celów okrelonych w art. 1 ust. 1 tej dyrektywy.
Dz. Urz. WE L 2006/105, s. 54.
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Trybuna³ Sprawiedliwoci UE stwierdzi³ jednak, ¿e przewidziane dyrektyw¹
zatrzymywanie (retencja) danych nie narusza zasadniczej treci praw podstawowych do poszanowania ¿ycia prywatnego i do ochrony danych osobowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 nie pozwala bowiem
na zapoznawanie siê z treci¹ komunikatów elektronicznych i stanowi, ¿e dostawcy us³ug lub sieci powinni przestrzegaæ okrelonych zasad ochrony i bezpieczeñstwa danych. Zatrzymanie danych w celu ich ewentualnego udostêpnienia
w³aciwym organom krajowym rzeczywicie odpowiada celowi w postaci interesu ogólnego, jakim jest zwalczanie powa¿nej przestêpczoci, a tak¿e  ostatecznie  bezpieczeñstwo publiczne.
Mimo to, zdaniem TS UE, przyjmuj¹c dyrektywê w sprawie zatrzymywania
danych, prawodawca UE przekroczy³ granice, które wyznacza poszanowanie zasady proporcjonalnoci poniewa¿:
1) obejmuj¹c ogólnie wszystkie jednostki, rodki ³¹cznoci elektronicznej
i dane o ruchu, dyrektywa nie przewiduje ¿adnego zró¿nicowania w zale¿noci
od celu dotycz¹cego zwalczania powa¿nych przestêpstw;
2) Dyrektywa nie przewiduje te¿ ¿adnego obiektywnego kryterium gwarantuj¹cego, ¿e w³aciwe organy krajowe bêd¹ mia³y dostêp do danych wy³¹cznie
po to, by zapobiegaæ, wykrywaæ i cigaæ przestêpstwa, które mog¹ byæ uwa¿ane
za wystarczaj¹co powa¿ne, by uzasadniæ tak¹ ingerencjê w omawiane prawa
podstawowe. Przeciwnie, dyrektywa ogranicza siê do odes³ania w sposób ogólny
do pojêcia powa¿nych przestêpstw, które ka¿de pañstwo cz³onkowskie definiuje w prawie krajowym;
3) nie przewiduje równie¿ materialnych i proceduralnych przes³anek dostêpu w³aciwych krajowych organów do danych podlegaj¹cych retencji. Dostêp do
danych nie jest w szczególnoci podporz¹dkowany uprzedniej kontroli s¹du lub
niezale¿nego organu administracyjnego.
4) Dyrektywa przewiduje okres co najmniej 6 miesiêcy na retencjê danych,
ale nie przeprowadza jakiegokolwiek rozró¿nienia miêdzy kategoriami danych
w zale¿noci od zainteresowanych osób lub ewentualnej u¿ytecznoci danych
w stosunku do zak³adanego celu. Ponadto okres ten wynosi od co najmniej
6 miesiêcy do co najwy¿ej 24 miesiêcy, przy czym dyrektywa nie precyzuje
obiektywnych kryteriów, na podstawie których nale¿y ustaliæ okres retencji, by
zagwarantowaæ jej ograniczenie do tego co cile niezbêdne;
5) nie gwarantuje nieodwracalnego zniszczenia danych po up³ywie ich okresu zatrzymania;
6) Dyrektywa nie przewiduje wystarczaj¹cych gwarancji skutecznej ochrony
danych przed niebezpieczeñstwem nadu¿ycia oraz przed jakimkolwiek dostêpem
do danych i ich wykorzystywaniem w sposób niedozwolony;
7) Dyrektywa nie nak³ada obowi¹zku, by dane by³y zatrzymywane na obszarze Unii.
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Obecnie trwa analiza wp³ywu orzeczenia na prawo krajowe w zakresie retencji danych i prawa w³aciwych organów krajowych do dostêpu do takich
danych58.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych zosta³a proklamowana przez Parlament Europejski,

Radê i Komisjê na szczycie w Nicei w 2000 i ma charakter porozumienia miêdzyinstytucjonalnego i pocz¹tkowo mia³a sporny charakter59. Nie obowi¹zywa³a
w znaczeniu prawnym, ale wywo³ywa³a skutki prawne60. Celem KPP mia³o byæ
uwidocznienie praw, jakie posiadaj¹ mieszkañcy pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Powtarza prawa zawarte w innych dokumentach (oraz aktach
prawnych)61. Nie ustanawia ¿adnego nowego uprawnienia ani zadania dla WE

58
Trybuna³ Sprawiedliwoci UE rozpatruj¹c sprawê o sygnaturze C- 293/12 musia³ odpowiedzieæ m.in. na pytania: czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do poszanowania ¿ycia
prywatnego okrelonym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 8 EKPC?; czy
dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do ochrony danych osobowych okrelonym w art. 8
karty? oraz czy dyrektywa 2006/24/WE jest zgodna z prawem do wolnoci wypowiedzi okrelonym
w art. 11 karty i art. 10 EKPC?
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 8 kwietnia 2014, C-293/12 i C-594/12,
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=PL>, dostêp: 4 wrzenia 2014.
59
Przeciwnicy nadania Karcie charakteru prawnie wi¹¿¹cego uwa¿ali, ¿e mog³oby to doprowadziæ do stworzenia w ramach UE elitarnego klubu, w którym funkcjonowa³yby wy¿sze standardy
praw podstawowych (ochrony danych osobowych) ni¿ w systemie Rady Europy. Zob. wiêcej:
J. Jaskiernia, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci  konflikt czy komplementarnoæ?, [w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porz¹dku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009, s. 163 i nast.
60
Tekst Karty by³ gotowy ju¿ na prze³omie wrzenia i padziernika 2000 Zosta³ zatwierdzony
nieformalnie na szczycie Rady Europejskiej 1314 padziernika w Biarritz, jednak uroczycie proklamowano Kartê 7 grudnia 2000, w Nicei. Szczyt Rady Europejskiej w Nicei uzna³ Kartê za
deklaracjê moralnoci europejskiej.
I. C. Kamiñski, Unia Europejska. Podstawowe akty prawne, Warszawa 2005, s. 245. Andrzej
Wróbel uwa¿a, ¿e [przed wejciem w ¿ycie Traktatu z Lizbony] s¹dy unijne przyjmowa³y zgodnie,
¿e wprawdzie karta nie stanowi wi¹¿¹cego aktu prawnego, to jednak: 1)prawodawca wspólnotowy uznaje jej wagê , potwierdzaj¹c w motywie drugim dyrektywy, ¿e dyrektywa ta przestrzega
zasad uznanych nie tylko przez art. 8 EKPC, lecz równie¿ przez Kartê [ ]; 2) jako ród³o odniesieñ zawiera informacje o prawach podstawowych zagwarantowanych w prawie wspólnotowym lub
prawa te potwierdza [ ]; 3) ma znaczenie w procesie wyk³adni prawa wspólnotowego [ ]; 4) potwierdza istnienie praw podstawowych uznanych dotychczas za zasady ogólne prawa unijnego.
A. Wróbel, Wprowadzenie do Karty Praw Podstawowych UE, [w:] Karta Praw Podstawowych
UE. Komentarz, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2013, s. 45.
61
Z treci art. 52 ust. 2 karty wynika, ¿e prawa uznane w Karcie, które wynikaj¹ z Traktatów
wspólnotowych lub Traktatu o Unii Europejskiej, s¹ wykonywane na warunkach oraz w granicach
okrelonych przez te traktaty. Ustêp 3 art. 52 odnosi siê do praw przewidzianych w Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Stanowi, ¿e w sytuacji gdy Karta przewiduje takie same prawa co Konwencja, to znaczenie i zakres tych praw s¹ takie same. Taki zapis mia³
zapobiegaæ niepotrzebnemu dublowaniu zakresu ochrony praw i wolnoci i hierarchizacji instrumentów ochrony praw cz³owieka.
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lub UE. Nie konstruuje odrêbnego mechanizmu s³u¿¹cego ochronie praw cz³owieka. W jednym dokumencie zebrano prawa ekonomiczne, socjalne, cywilne
i polityczne, choæ nie nadano im równej rangi. Niektóre z praw przys³uguj¹
wy³¹cznie obywatelom UE, a niektóre przys³uguj¹ ka¿demu, wobec kogo stosowane jest prawo Unii/Wspólnot. Karta Praw Podstawowych pe³ni istotn¹ rolê
w procesie wyk³adni norm prawa wspólnotowego. Do postanowieñ KPP nawi¹zuj¹ rzecznicy generalni (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) w swoich opiniach
przedk³adanych TS UE. Do KPP odniós³ siê tak¿e w swym orzeczeniu s¹d
pierwszej instancji62. Zgodnie z przewidywaniami prof. Leszka Winiewskiego,
KPP pocz¹tkowo nie zosta³a w³¹czona do Traktatu o Unii Europejskiej w randze
prawa pierwotnego, ale ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak Traktaty63. Aby bowiem
nale¿ycie funkcjonowaæ, KPP musi byæ wkomponowana do demokratycznych
zasad ustrojowych gwarantuj¹cych trwa³oæ i realnoæ zapisanego w niej katalogu wolnoci i praw64. W praktyce, od wejcia w ¿ycie Traktatu z Lizbony, KPP
stanowi jeden z trzech filarów praw podstawowych UE. Ponadto prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych Pañstwom cz³onkowskim, stanowi¹ czêæ prawa UE jako zasady ogólne
prawa.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ art. 7 i 8 KPP. Artyku³ 7 gwarantuje ka¿demu prawo do poszanowania swojego ¿ycia prywatnego i rodzinnego, mieszkania
i komunikowania, za art. 8 odnosi siê do ochrony danych osobowych. Ka¿demu
zapewnia siê prawo do ochrony dotycz¹cych go danych osobowych65. Dopuszczalne jest rzetelne przetwarzanie danych jedynie w okrelonych celach i za
Wiêcej: K. Wójtowicz, Ochrona prawa cz³owieka w Unii Europejskiej, [w:] System ochrony
praw cz³owieka, B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jab³oñski, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, Kraków 2005.
63
Karta Praw Podstawowych og³oszona w 2007 ma tak¹ sam¹ moc jak Traktaty (o UE
i funkcjonowaniu UE). Zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej; Unia uznaje prawa,
wolnoci i zasady okrelone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.,
w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak
Traktaty. Dz. Urz. UE C 2010/83, s. 19.
Karta Praw Podstawowych sta³a siê faktycznie czêci¹ prawa pierwotnego z chwil¹ wejcia
w ¿ycie Traktatu z Lizbony, tj. 1 grudnia 2009.
64
L. Winiewski, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucyjny katalog praw
cz³owieka, [w:] Szeæ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 316323. A. Jackiewicz, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (uwagi konstytucyjnoprawne), Pañstwo i Prawo 2002, nr 1, s. 6778.
65
Czyli tzw. prawo do bycia pozostawionym w spokoju. Pojawienie siê automatycznego
przetwarzania danych spowodowa³o wzrost prawdopodobieñstwa naruszenia prywatnoci. Wiêcej:
J. L. Piòar Maòas, The fundamental right to personal data protection, essential content and current challanges (Fundamentalne prawo do ochrony danych osobowych, jego istota i wi¹¿¹ce siê
z nim wyzwania), [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dzi, jutro, Warszawa 2006, s. 337338
(347348).
62
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zgod¹ osoby (której dane dotycz¹) albo w innych uzasadnionych przypadkach,
jeli jest to przewidziane przez prawo. Ka¿dy ma prawo dostêpu do zebranych
danych, które go dotycz¹, i do ich sprostowania. Przestrzeganie tych zasad kontroluje niezale¿na instytucja  EIOD66.
66
Dz. Urz. UE C 2010, nr 83, s. 393. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest organem
powo³anym na podstawie Rozporz¹dzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych. Jest odpowiedzialny za zapewnienie, ¿e podstawowe prawa i wolnoci osób fizycznych, w szczególnoci prawo do prywatnoci s¹ respektowane przez instytucje i organy wspólnotowe w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych. Powo³ywany jest na okres piêciu lat, na podstawie listy ustalonej
przez Komisjê po og³oszeniu publicznego naboru dla kandydatów. W tej samej procedurze i na taki
sam okres powo³ywany jest Zastêpca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (od 1 stycznia
2015 roku bêdzie to dr Wojciech Wiewiórowski). Wybór dokonywany jest sporód osób, których
niezale¿noæ jest niekwestionowana i o których wiadomo, ¿e maj¹ dowiadczenie i umiejêtnoci
wymagane do spe³niania obowi¹zków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Po up³ywie piêcioletniej kadencji ta sama osoba mo¿e zostaæ ponownie wybrana na stanowisko Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowi¹zki
w sposób ca³kowicie niezale¿ny. Powinien powstrzymaæ siê równie¿ od wszelkich czynnoci niezgodnych ze swoimi obowi¹zkami. Podczas swojej kadencji nie mo¿e wykonywaæ ¿adnej innej
zarobkowej lub niezarobkowej dzia³alnoci zawodowej.
Do zadañ Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w szczególnoci nale¿y:
 rozpatrywanie skarg oraz informowanie osoby, której dane dotycz¹ o wyniku postêpowania;
 przeprowadzanie dochodzeñ zarówno z w³asnej inicjatywy, jak i na podstawie skarg oraz informowanie osób, których dane dotycz¹, o ich wyniku;
 monitorowanie i zapewnianie stosowania przepisów Rozporz¹dzenia i ka¿dego innego aktu
wspólnotowego odnosz¹cego siê do ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych przez instytucjê lub organ Wspólnoty, z wyj¹tkiem Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich dzia³aj¹cego z mocy prawa;
 doradztwo wszystkim instytucjom i organom wspólnotowym, we wszystkich kwestiach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych, w szczególnoci przed przyjêciem przepisów wewnêtrznych zwi¹zanych z ochron¹ podstawowych praw i wolnoci w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
 monitorowanie rozwoju odpowiednich dziedzin, o ile ma on wp³yw na ochronê danych osobowych, w szczególnoci rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
 wspó³praca z krajowymi organami nadzoru, do których odnosi siê art. 28 dyrektywy 95/46/WE
w krajach, do których ta dyrektywa ma zastosowanie.
 wspó³praca z organami nadzoru w dziedzinie ochrony danych ustanowionymi przez tytu³ VI
Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególnoci maj¹c na wzglêdzie poprawê spójnoci i zastosowania regu³ i procedur;
 uczestniczenie w dzia³alnoci grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o którym mówi art. 29 dyrektywy 95/46/WE;
 prowadzenie rejestru operacji przetwarzania, o których zosta³ powiadomiony na mocy art. 27 ust. 2
Rozporz¹dzenia i które zosta³y zarejestrowane zgodnie z art. 27 ust. 5 Rozporz¹dzenia oraz zapewnia metody dostêpu do rejestrów prowadzonych przez rzeczników ochrony danych na mocy
art. 26 Rozporz¹dzenia;
 przeprowadzanie wstêpnych kontroli przetwarzania, o których zosta³ powiadomiony;
 sk³adanie rocznego sprawozdania ze swojej dzia³alnoci Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Komisji z jednoczesn¹ jego publikacj¹;
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Prawo do prywatnoci (i ochrony danych osobowych) nie jest prawem absolutnym i podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 52 KPP. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolnoci uznanych w Karcie musi byæ wyranie
okrelone w prawie i nie mo¿e wypaczaæ istoty tych praw i wolnoci. Z zastrze¿eniem zasady proporcjonalnoci ograniczenia te mog¹ byæ wprowadzane tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne i rzeczywicie s³u¿¹ celom publicznym uznanym przez
UE, albo s¹ niezbêdne do ochrony praw i wolnoci innych osób.
Kilkakrotnie do KPP nawi¹zywa³ polski TS UE. W jednej ze spraw TK
zwróci³ uwagê, ¿e KPP, choæ zosta³a przyjêta przez szefów rz¹dów pañstw UE,
to nie zosta³a w³¹czona do Traktatu Nicejskiego i orzekanie w sprawie zgodnoci
z ni¹ norm ustawowych przez TK jest niedopuszczalne67. Równie¿ SN kilka razy
orzeka³ odnosz¹c siê do KPP. W przypadku orzeczeñ SN zasad¹ jest, ¿e na Kartê
powo³uj¹ siê strony, a s¹d co najwy¿ej siê do niej odnosi. Mo¿na tutaj przywo³aæ
postanowienie z dnia 8 czerwca 2004 (sygn. akt II KZ 27/04), w którym SN
stwierdzi³, i¿ chybione jest powo³anie siê (w za¿aleniu) na KPP i jej art. 8 jako
sui generis wzorzec kontrolny w stosunku do przepisów polskiego kodeksu
postêpowania karnego oraz wykazywanie nadrzêdnoci prawa wspólnotowego nad prawem wewnêtrznym i cile powi¹zan¹ z ni¹ zasadê bezporedniego
skutku tego prawa. Takie podejcie do sprawy mia³oby znaczenie, gdyby
KPP by³a ród³em prawa (czyli ratyfikowan¹ umow¹ miêdzynarodow¹ albo jej
czêci¹)68.
 doradzanie osobom, których dane dotycz¹, w kwestii korzystania z ich praw;
 przekazywanie spraw administratorom w przypadku domniemanego naruszenia przepisów rz¹dz¹cych przetwarzaniem danych osobowych i w miarê potrzeb, proponowanie rodków prawnych
dla usuniêcia naruszeñ i dla poprawy ochrony osób, których dane dotycz¹;
 nakazywanie, aby przyjête zosta³y wnioski o skorzystaniu z pewnych praw w odniesieniu do danych, gdy takie wnioski zosta³y odrzucone z naruszeniem art. 13-19 Rozporz¹dzenia;
 ostrzeganie lub upominanie administratorów danych;
 nakazywanie poprawienia, zablokowania, wykasowania lub zniszczenia wszystkich danych, je¿eli by³y one przetwarzane z naruszeniem przepisów rz¹dz¹cych przetwarzaniem danych osobowych oraz powiadomienie o takich dzia³aniach osób trzecich, którym dane zosta³y ujawnione;
 nak³adanie czasowego lub ca³kowitego zakazu przetwarzania;
 przekazywanie sprawy odpowiedniej instytucji lub organowi Wspólnoty i jeli to konieczne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;
 przekazywanie sprawy Trybuna³owi Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktacie;
 interweniowanie w sprawach wniesionych przed Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich.
67
K 24/02, K 44/02, K 20/02, P 9/04, K 18/04, SK 30/05. Wiêcej: M. Zubik, Karta Praw
Podstawowych UE a polski Trybuna³ Konstytucyjny, [w:] 5 lat Karty Praw Podstawowych UE.
Materia³y pokonferencyjne, pod red. A. Gubrynowicza, Warszawa 2006, s. 3948.
68
Postanowienie SN z dnia 8 czerwca 2004, II KZ 27/04, LEX nr 121650. Interesuj¹cy jest
równie¿ wyrok z dnia 17 marca 2005, III PK 83/04, w którym S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e przepisy Karty nie mog¹ byæ skutecznie powo³ywane przed s¹dami krajowymi jako samoistne ród³o
praw jednostki lub jako wzorzec oceny zgodnoci prawa krajowego z zawartymi w Karcie prawami. Mimo to, zgodnie z opiniami rzeczników generalnych ETS stanowi punkt wyjcia do poznania
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Konwencja z Schengen

W 1985 podpisano Uk³ad z Schengen69, a 19 kwietnia 1990 Belgia, Holandia,

Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia, RFN oraz W³ochy podpisa³y Konwencjê Wykonawcz¹ do Uk³adu z Schengen. Wejcie w ¿ycie postanowieñ zawartych w Uk³adzie i Konwencji nast¹pi³o 26 marca 1995. Podstawowym celem
postanowieñ by³o zniesienie kontroli granicznej miêdzy pañstwami, które je
przyjê³y i skoncentrowanie siê na zewnêtrznych granicach terytorium Schengen oraz próba stworzenia miêdzynarodowej sieci bezpieczeñstwa70. Konwencja z Schengen nie zamierza³a jednak ujednolicaæ zasad ochrony danych osobowych w krajach cz³onkowskich. Wprowadzono SIS, który jest skomputeryzowanym systemem informacyjnym przeznaczonym dla kontroli granicznej, celnej i policyjnej71, i który mia³ zapewniæ skuteczn¹ realizacjê celów Konwencji
z Schengen. Schengen Information System sk³ada siê z wielu krajowych systemów informacyjnych, które s¹ wzajemnie dostêpne. Czêæ centralna C-SIS
(centralny72) znajduje siê w Strasburgu, a czêci N-SIS w ka¿dym pañstwie

podstawowych praw gwarantowanych przez wspólnotowy porz¹dek prawny. Wiêcej: A. Barbasiewicz, Europejska Karta Praw Podstawowych w orzecznictwie polskiego S¹du Najwy¿szego,
[w:] 5 lat Karty Praw Podstawowych UE. Materia³y pokonferencyjne, pod red. A. Gubrynowicza,
Warszawa 2006, s. 4954.
69
14 czerwca 1985 w Schengen, ma³ym miasteczku przygranicznym w Luksemburgu podpisano Porozumienie Schengeñskie w Sprawie Stopniowego Znoszenia Kontroli Granicznej na Wspólnych Granicach. Mimo, ¿e Porozumienie jako ca³oæ wesz³o w ¿ycie 1 lipca 1987, to ju¿ 15 czerwca 1985 ograniczono kontrolê graniczn¹ samochodów osobowych tylko do ogl¹du zewnêtrznego,
bez potrzeby zatrzymywania. S. M. Amin, J. Justyñski, Instytucje i porz¹dek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, Toruñ
1999, s. 156.
70
Monica den Boer twierdzi, ¿e cele Uk³adu z Schengen s¹ papierowym tygrysem, a najlepszym przyk³adem jest niespójna polityka prowadzona np. w kwestii zwalczania narkomanii. Holandiê traktuje siê jako pañstwo narkomanów na terytorium Europy i nazywa eldorado narkotykowym. Wskazuje siê, ¿e np. kilogram haszyszu w Holandii jest nawet piêciokrotnie tañszy ni¿
w Niemczech, a po wejciu w ¿ycie Uk³adu z Schengen du¿o ³atwiej jest przekroczyæ granicê.
Wiêcej: M. Den Boer, Miêdzynarodowe uprawnienia policyjne przyznane policji przez Uk³ad
z Schengen, [w:]Uk³ad z Schengen. Wspó³praca policji i organów sprawiedliwoci po Maastricht,
pod red. J. Becza³y, £ód 1998, s. 5152.
71
Zgodnie z artyku³em 101 Konwencji Wykonawczej do Uk³adu z Schengen dostêp do danych
wprowadzanych do SIS oraz prawo do ich bezporedniego przegl¹dania posiadaj¹ wy³¹cznie organy: kontroli granicznej, policyjnej i celnej oraz w okrelonym zakresie organy odpowiedzialne za
rozpatrywanie wniosków wizowych oraz organy odpowiedzialne za wydawanie dokumentów pobytowych. U¿ytkownicy mog¹ przegl¹daæ tylko te dane, które s¹ im niezbêdne do wykonywania ich
zadañ. Ka¿da z Umawiaj¹cych siê Stron zosta³a zobowi¹zana do przedstawienia Komitetowi Wykonawczemu wykazu w³aciwych w³adz, które s¹ upowa¿nione do bezporedniego przegl¹dania danych. Dz. Urz. WE L 2000/ 239, s. 19.
72
Zgodnie z art. 95 i 115 Konwencji odpowiedzialnoæ techniczn¹ za C-SIS ponosi Francja.
73
Do SIS wprowadzane s¹ tak¿e informacje o skradzionych: dokumentach wystawionych in
blanco lub na okrelone nazwisko, broni palnej, banknotach czy przyw³aszczonych lub zaginionych
pojazdach. Dane osobowe wprowadzane do SIS dla celów ledzenia osób s¹ przechowywane jedynie
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cz³onkowskim. Wszystkie N-SIS-y maj¹ tak¹ sam¹ treæ, gdy¿ przesy³ane s¹ do
nich informacje z C-SIS-u.
W ramach tego systemu gromadzone s¹ dane osobowe o:
1) osobach, wobec których wydano postanowienie o areszcie w celu ekstradycji;
2) cudzoziemcach, którym odmówiono wjazdu do jednego z krajów sygnatariuszy Uk³adu z powodu zagro¿enia porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego;
3) osobach zaginionych lub przetrzymywanych dla w³asnego bezpieczeñstwa i na podstawie decyzji s¹du, w bezpiecznym miejscu;
4) osobach, których miejsce pobytu jest nieznane, a maj¹ obowi¹zek stawiæ
siê przed s¹dem w sprawach karnych;
5) osobach, wobec których prowadzona jest obserwacja niejawna73.
Dane osobowe dotycz¹ce tych kategorii osób mog¹ zawieraæ co najwy¿ej
informacje o:
1) imieniu i nazwisku;
2) pierwszej literze drugiego imienia;
3) szczególnych i widocznych cechach fizycznych;
4) dacie i miejscu urodzenia;
5) p³ci;
6) narodowoci;
7) mo¿liwoci posiadania broni lub posiadaniu gwa³townego usposobienia
(charakteru);
8) przyczynie sporz¹dzenia raportu dotycz¹cego tej osoby oraz
9) czynnociach, jakie powinny byæ podjête w stosunku do danej osoby74.
Zabronione jest umieszczanie w systemie danych osobowych ujawniaj¹cych
pochodzenie rasowe, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub inne, jak
równie¿ dane osobowe dotycz¹ce stanu zdrowia lub ¿ycia seksualnego. Ponadto
niedozwolone jest wykorzystywanie danych do innych celów, ni¿ zosta³y zebrane (np. do celów administracyjnych)75.
przez okres konieczny dla osi¹gniêcia celów, dla których zosta³y dostarczone. Przegl¹d takich danych
odbywa siê najpóniej w trzy lata po ich wprowadzeniu. Dane osobowe inne ni¿ dla celów ledzenia
s¹ przechowywane przez maksymalny okres 10 lat, dane na temat wydanych dokumentów to¿samoci
i podejrzanych banknotów przez maksymalny okres piêciu lat, a dane dotycz¹ce pojazdów silnikowych, przyczep, i przyczep mieszkalnych przez maksymalny okres 3 lat. Dane, które zosta³y skrelone s¹ przechowywane przez okres jednego roku w jednostce centralnej. Po up³ywie tego czasu dane
powinny byæ zniszczone. Artyku³ 112-113.Konwencji wykonawczej do uk³adu z Schengen.
74
Artyku³ 94 Konwencji Wykonawczej do Uk³adu z Schengen okrela jakie kategorie danych
umieszcza siê w SIS-ie. Konwencja wykonawcza do Uk³adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985,
Dz. Urz. WE L 2000/239, s.19.
75
Wiêcej: J. Justyñski, Acquis communautaire a acquis Schengen, [w:] Unia Europejska
 wyzwanie dla polskiej Policji, pod red. W. P³ywaczewskiego, G. Kêdzierskiej, P. Bogdalskiego,
Szczytno 2003, s. 1426. K. Napiera³a, Prawne aspekty ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, Warszawa 1997.
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Ka¿da osoba ma prawo domagaæ siê:
1) informacji w ka¿dym kraju grupy Schengen, czy dane jej dotycz¹ce znajduj¹ siê w systemie SIS (art. 109 oraz art. 114);
2) dostêpu do danych jej dotycz¹cych zawartych w systemie SIS, na warunkach okrelonych w krajowej ustawie o ochronie danych osobowych (art. 109);
3) sprostowania lub usuniêcia nieprawdziwych lub wprowadzonych niezgodnie z zasadami danych (art. 110);
4) odszkodowania (w razie niesprostowania lub nieusuniêcia danych),
w zwi¹zku z wprowadzonym do SIS raportem na jej temat (art. 111 oraz art. 116)76.
Konwencja z Schengen reguluje tak¿e mo¿liwoæ wymiany danych osobowych pomiêdzy krajami cz³onkowskimi w odniesieniu do: udzielania azylu, miêdzynarodowej wspó³pracy policji oraz wzajemnego udostêpniania danych
w zwi¹zku z postêpowaniem karnym.
PañstwaStrony Konwencji zosta³y zobowi¹zane do wyznaczenia niezale¿nego organu nadzorczego odpowiedzialnego za kontrolê, czy przetwarzanie
i wykorzystywanie danych wprowadzanych do SIS nie narusza praw osób, których dane te dotycz¹. Aby zapewniæ nale¿yt¹ ochronê, pañstwa powinny przyj¹æ
rodki niezbêdne w celu:
1) kontroli dostêpu osób nieupowa¿nionych do sprzêtu (s³u¿¹cego do przetwarzania danych osobowych);
2) zapobiegania nieupowa¿nionemu czytaniu, kopiowaniu, modyfikacji lub
usuwaniu noników danych;
3) kontroli wprowadzanych danych;
4) zapobiegania wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych przez osoby nieupowa¿nione i wykorzystania sprzêtu do przekazywania danych;
5) zapewnienia, ¿e dostêp do danych osobowych posiadaj¹ jedynie osoby
upowa¿nione;
Konwencja z Schengen wesz³a w ¿ycie w 1995, jako umowa miêdzyrz¹dowa. SIS, (jako
czêæ konwencji z Schengen) zosta³ nastêpnie w³¹czony do porz¹dku prawnego UE na mocy Traktatu Amsterdamskiego. Z chwil¹ wejcia w ¿ycie Traktatu z Amsterdamu dorobek Schengen,
w tym decyzje Komitetu Wykonawczego utworzonego przez uk³ady z Schengen, które zosta³y wydane przed t¹ dat¹, stosuje siê bezzw³ocznie do 13 Pañstw Cz³onkowskich (Belgii, Danii, RFN,
Grecji, Hiszpanii, Francji, W³och, Luksemburga, Holandii, Austrii, Portugalii, Finlandii i Szwecji),
bez uszczerbku dla innych postanowieñ. Radê zastêpuje Komitet Wykonawczy. Wiêcej: Protokó³
w³¹czaj¹cy dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej wraz z za³¹cznikiem Dorobek Schengen,
[w:]Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów, oprac. E. Wojtaszek-Mik,
C. Mik, Kraków 2005, s. 336341. Obecnie obowi¹zuje Protokó³ miêdzy Uni¹ Europejsk¹, Wspólnot¹ Europejsk¹, Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ i Ksiêstwem Liechtensteinu w sprawie przyst¹pienia
Ksiêstwa Liechtensteinu do Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹, Wspólnot¹ Europejsk¹ i Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ dotycz¹cy w³¹czenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w ¿ycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, Dz. Urz. UE L 2011/160, s. 21.
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6) weryfikacji i stwierdzenia jakie dane wysy³ane s¹ do poszczególnych
organów;
7) weryfikacji i stwierdzenia, kiedy i przez kogo dane osobowe zosta³y
wprowadzone do systemu;
8) zapobiegania nieupowa¿nionemu czytaniu, kopiowaniu, modyfikacji
i usuwaniu danych podczas przekazywania danych osobowych lub podczas przenoszenia noników danych.
Wszystkie pañstwa obecnie w³¹czone do SIS przyjê³y wymagane rodki
krajowe dotycz¹ce mechanizmów zwi¹zanych z korzystaniem z praw przys³uguj¹cych osobom, których dane dotycz¹ oraz odpowiedzialnoci za przetwarzanie
danych osobowych oraz kontroli i nadzoru.
Od kilku lat dyskutuje siê na temat utworzenia nowego SIS II77. SIS II
mia³by siê sk³adaæ z centralnej bazy danych CS-SIS powi¹zanej z krajowymi
punktami dostêpu okrelonymi przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie NI-SIS. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ przekazywaæ do SIS II dane dotycz¹ce osób poszukiwanych w celu aresztowania, wydania lub ekstradycji, w celu przeprowadzenia
procedur s¹dowych osób maj¹cych byæ umieszczone pod nadzorem lub wymagaj¹cych szczególnych kontroli, osób którym nale¿y odmówiæ wjazdu (na granicy
zewnêtrznej) oraz przedmiotów zagubionych lub ukradzionych. Nowoci¹ jest
poszerzenie katalogu podmiotów maj¹cych dostêp do SIS (Europol, Eurojust,
prokuratorzy krajowi, organy odpowiedzialne za rejestracjê pojazdów), wprowadzenie wzajemnych po³¹czeñ pomiêdzy wpisami, dodanie nowych kategorii danych (w tym biometrycznych, czyli odcisków palców i zdjêæ78) oraz
platforma techniczna dzielona z Systemem Informacji Wizowej. We wszystkich
proponowanych aktach prawnych wyd³u¿ony jest okres przechowywana danych
dla ka¿dego rodzaju wpisu, bez wyjanienia powodów. Cel SIS II jest szerszy ni¿
1 czerwca 2005 Komisja Europejska przedstawi³a trzy wnioski dotycz¹ce utworzenia SIS II.
1. Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia opartego na tytule IV traktatu WE (wizy, azyl, imigracja
oraz swobodny przep³yw osób), obejmuj¹cego aspekty SIS II nale¿¹ce do I filaru (imigracja)
 zwany wnioskiem dotycz¹cym decyzji.
2. Wniosek dotycz¹cy decyzji opartej na tytule VI traktatu UE (wspó³praca policyjna i s¹dowa
w sprawach karnych), obejmuj¹ca aspekty SIS II nale¿¹ce do III filaru  zwany wnioskiem dotycz¹cym decyzji.
3. Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia opartego na tytule V (transport), powiêcony dostêpowi
organów odpowiedzialnych za rejestracjê pojazdów do danych zawartych w SIS.
Wiêcej: Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych ustanowionej na mocy art. 29 nr 6/2005,
przyjêta dnia 25 listopada 2005, 2067/05/PL.
78
Has³o w³¹czenia do SIS II biometrii pojawi³o siê w konkluzjach Rady z 26 maja 2003 (Dok.
9808/03), gdzie stwierdzono, i¿ nowy system musi umo¿liwiaæ przechowywanie, przekazywanie
i przeszukiwanie danych biometrycznych. Ma to zapewniæ niezawodn¹ identyfikacjê osób, których
dotyczy wpis (w bazie). SIS II powinien pozwalaæ na przetwarzanie danych osób w taki sposób,
aby unikn¹æ b³êdnej identyfikacji. Wiêcej: F. Jasiñski, Zagadnienia biometrii w Unii Europejskiej.
Materia³y Robocze 4(8)/06, Warszawa 2006, s. 3542.
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obecnego SIS, a jego realizacja ma umo¿liwiæ w³aciwym organom pañstw
cz³onkowskich wymianê informacji do celów kontroli osób i przedmiotów. SIS II
dopuszcza przetwarzanie danych biometrycznych. Dostêp do bazy SIS II by³by
przyznawany w trzech sytuacjach:
1) dla przeprowadzenia dzia³añ przewidzianych we wpisie (organ ma dostêp
wy³¹cznie w celu przeprowadzenia okrelonych dzia³añ);
2) w celu innym ni¿ cel SIS II, lecz pasuj¹cym do treci wniosków;
3) w celu innym ni¿ cel SIS II, lecz niesprecyzowanym.
Im ogólniejszy jest cel dostêpu, tym cilejsze powinny byæ zabezpieczenia.
W ka¿dym przypadku dostêpu udziela siê wy³¹cznie wtedy, gdy jest on zgodny
z ogólnym celem SIS II i spójny z jego podstaw¹ prawn¹79. Prawo do informacji,
dostêpu do danych, ich poprawienia i usuniêcia oraz rodki odwo³awcze przys³ugiwa³oby ka¿dej osobie. Projekt rozporz¹dzenia nie przewiduje ¿adnego organu
ochrony danych, do którego mo¿na by siê by³o odwo³aæ. Wprowadza termin
szeædziesiêciu dni na odpowied w sprawie wniosku o udostêpnienie danych.
Ka¿demu przyznaje siê prawo do z³o¿enia odwo³ania od decyzji o dokonaniu
wpisu podjêtej przez organ administracyjny lub zwrócenia siê z wnioskiem
o kontrolê tej decyzji. Prawo dostêpu do danych (ich poprawienia czy usuniêcia)
wykonywane ma byæ zgodnie z przepisami prawa pañstwa cz³onkowskiego,
przed którym powo³ano siê na to prawo. Wspomina siê, ¿e monitorowanie czy
przetwarzanie danych osobowych na danym terytorium odbywa siê zgodnie
z prawem, natomiast nie wspomina siê, w jaki sposób nale¿y je zapewniæ.
Wszystkie projekty wykluczaj¹ mo¿liwoæ interweniowania przez Komisjê
w operacje przetwarzania danych. Zapewnienie odpowiedniej jakoci danych
nale¿y do obowi¹zków pañstw cz³onkowskich, a zasady nadzoru i kontroli maj¹
byæ okrelone w prawie krajowym. W systemie SIS II nie zmieni siê organ
nadzoru na szczeblu krajowym, bo bêdzie on nadal sprawowany przez niezale¿ny organ nadzorczy, zmieni siê natomiast organ nadzoru na szczeblu centralnym.
Wspólny Organ Nadzorczy zostanie zast¹piony przez EIOD. Projekt dopuszcza
mo¿liwoæ tworzenia krajowych kopii danych CS-SIS zamiast umo¿liwiania bezporedniego dostêpu do CS-SIS80.
79
Np. wniosek o dostêp do danych o imigracji musi byæ uzasadniony wspieraniem realizacji
polityki zwi¹zanej z przep³ywem osób. Nale¿y równie¿ uzasadniæ potrzebê dostêpu do bazy SIS II.
Sposób dostêpu i warunki wykorzystania danych musz¹ byæ precyzyjnie sformu³owane i ograniczone.
80
Wnioski i uwagi EIOD do przedstawionych projektów znaleæ mo¿na w Opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w sprawie wniosku dotycz¹cego decyzji Rady w sprawie utworzenia, dzia³ania i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(COM(2005)230 wersja ostateczna); wniosku dotycz¹cego rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, eksploatacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen
(SIS II) drugiej generacji (COM(2005)236 wersja ostateczna), oraz wniosku dotycz¹cego rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostêpu s³u¿b odpowiedzialnych w Pañstwach
Cz³onkowskich za wydawanie wiadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2005)237 wersja ostateczna) Dz. Urz. WE C 2006/91, s. 38.
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Ochrona danych osobowych w orzecznictwie ETS (TS UE)

Orzecznictwo

Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w zakresie poszanowania ¿ycia prywatnego, rodzinnego, mieszkania i korespondencji nie jest zbyt
radykalne. W pierwszej kolejnoci korzysta z dorobku s¹du strasburskiego.
Orzecznictwo strasburskie nie wywiera formalnie wp³ywu na treæ rozstrzygniêcia TS UE, jednak czêsto bywa przywo³ywane w orzeczeniach ETS81.
Pierwsze orzeczenie, w którym TS UE wyrazi³ pogl¹d, ¿e ochrona praw
cz³owieka stanowi ogóln¹ zasadê prawa wspólnotowego jest sprawa malana
Ericha Staudera. Powód, inwalida wojenny, uzna³ ¿e w³adze miejskie naruszy³y
jego godnoæ (te¿ i prawa cz³owieka). Przyczyn¹ tej sytuacji by³a nadprodukcja
mas³a i jego sprzeda¿ po obni¿onej cenie dla wybranych grup osób. Uprawnione
osoby musia³y siê jednak wylegitymowaæ przed sprzedawc¹ dokumentem to¿samoci ujawniaj¹cym nazwisko i adres. Stauder uzna³ za obraliwe umieszczenie
swego nazwiska na malanej kartce. Na jego korzyæ wiadczy³ fakt, ¿e taki
wymóg³ nie zosta³ jasno i precyzyjnie wyra¿ony w przepisach wspólnotowych
w t³umaczeniach na inne jêzyki. Trybuna³ Sprawiedliwoci UE uzna³ za obowi¹zuj¹c¹ wersjê bardziej liberaln¹ i przyzna³ racjê Stauderowi82.
Inn¹ ciekaw¹ spraw¹, ze wzglêdu na problem dopuszczalnoci publikacji
danych osobowych (w tym danych wra¿liwych) w Internecie, jest sprawa
szwedzkiej katechetki i wolontariuszki Bodil Lindqvist. Zamieci³a ona na w³asnej stronie internetowej dane osobowe swoich wspó³pracowników (informacje
o ich hobby, stanie zdrowia). Nie uzyska³a wczeniej ich zgody na publikacjê
tych danych w Internecie (nawet ich nie uprzedzi³a). Nie powiadomi³a te¿ Datainspektionen o funkcjonowaniu strony. Usunê³a j¹ wraz z informacjami, kiedy
dowiedzia³a siê o protecie parafian. Mimo to prokurator wszcz¹³ przeciwko niej
postêpowanie o naruszenie (szwedzkiej) ustawy o ochronie danych osobowych.
Bodil Lindqvist przyzna³a siê do zarzucanych jej czynów (czyli: przetwarzania
danych osobowych w sposób zautomatyzowany bez uprzedniego zg³oszenia tego
faktu do Datainspektion; przetwarzania bez zezwolenia danych o stanie zdrowia
parafianki; przekazania do pañstwa trzeciego danych osobowych przetwarzanych
bez pozwolenia) ale nie przyzna³a siê do pope³nienia przestêpstwa. Przez s¹d
I instancji zosta³a skazana na karê grzywny. Wnios³a jednak apelacjê od tego
wyroku.
S¹d apelacyjny skierowa³ do ETS siedem pytañ dotycz¹cych interpretacji
dyrektywy 95/46/WE o ochronie osób w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przep³ywu takich danych. W odpowiedzi na postawione
81
M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007, s. 4245,
118121.
82
Z. J. Pietra, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2006, s. 99.
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pytania ETS stwierdzi³, i¿ zamieszczenie na stronie internetowej danych osobowych (imion, nazwisk, numerów telefonów, informacji o stanie zdrowia czy
zainteresowaniach) jest dzia³aniem przeprowadzanym automatycznie, a przetwarzanie tych danych nie stanowi wyj¹tku okrelonego w art. 3 ust. 2 dyrektywy,
poniewa¿ charytatywne czy religijne dzia³ania nie s¹ objête wyj¹tkiem. Równie¿
przetwarzanie danych na w³asny u¿ytek nie mieci siê w katalogu wyj¹tków83.
Ponadto pani Lindqvist naruszy³a art. 8 ust. 1 dyrektywy, który m.in. zabrania
przetwarzania danych dotycz¹cych zdrowia (w tym przypadku ujawni³a informacjê o uszkodzonej stopie jednej z osób).
Trybuna³ Sprawiedliwoci UE przypomnia³, i¿ celem dyrektywy jest utrzymanie równowagi pomiêdzy wolnoci¹ przep³ywu danych a ochron¹ prywatnoci, a pañstwa cz³onkowskie maj¹ pe³n¹ swobodê w implementacji postanowieñ
dyrektywy84.
W doktrynie, w opiniach wiêkszoci akceptuj¹cej to orzeczenie, mo¿na znaleæ pewne w¹tpliwoci, kiedy strona internetowa zawieraj¹ca dane osobowe
spe³nia warunki strony prywatnej, aby mog³a byæ zaliczona do kategorii objêtej art. 3 ust. 2. Trybuna³ Sprawiedliwoci UE nie udzieli³ odpowiedzi, czy
mniejszy stopieñ dostêpnoci mo¿e czyniæ witrynê prywatn¹. Wyrok nie okreli³ mechanizmów, które wystarczy³yby do ograniczenia dostêpu do strony internetowej, np.: poprzez zastosowanie has³a podczas logowania85.
W sprawie The Bavarian Lager Co. Ltd przeciwko Komisji WE S¹d I Instancji powo³a³ siê na zasadê wyra¿on¹ przez ETPC, ¿e aby odpowiednio wywa¿yæ sprzeczne ze sob¹ interesy publiczne i prywatne, nale¿y przyznaæ odpowiednim w³adzom pewn¹ swobodê dzia³ania. Jednak to swobodne uznanie zwi¹zane
jest z istnieniem kontroli s¹dowej nad nim i jego zakres uzale¿niony jest od
83
Art. 3 ust. 2 Niniejsza dyrektywa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych: w ramach
dzia³alnoci wykraczaj¹cej poza zakres prawa Wspólnoty takiej, o której mowa w rozdzia³ach V
(filar II  wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa)i VI (wspó³praca policyjna i s¹dowa
w sprawach karnych) Traktatu o Unii Europejskiej, oraz w ka¿dym przypadku przetwarzania zwi¹zanego z bezpieczeñstwem publicznym, obronnoci¹, bezpieczeñstwem pañstwa (³¹cznie ze stanem
gospodarki pañstwa, kiedy przetwarzanie danych dotyczy bezpieczeñstwa pañstwa) oraz z dzia³alnoci¹ pañstwa w dziedzinach prawa karnego, przez osobê fizyczn¹ w ramach czynnoci o czysto
osobistym lub domowym charakterze.
Dyrektywa 95/46/WE z dnia 24 padziernika 1995, Dz. Urz. WE L 281/31.
84
J. Klosek, European Court establishes broad interpretation of data privacy law, The Metropolitan Corporate Councel, 2004/03, s. 22. <http://www.goodwinprocter.com/getfile.aspx?filepath=/
/Files/publications/klosek_j_03_04.pdf>.
85
Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 6 listopada 2003, C-101/01, <http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154144>, dostêp: 4 grudnia 2014.
L. A. Bygrave, Zapewnienie prywatnoci w Internecie, [w:] Prawo do prywatnoci  prawo do
godnoci. Miêdzynarodowa Konferencja Ochrony Prywatnoci i Danych Osobowych 1416 wrzenia 2004 Wroc³aw, Warszawa 2006, s. 232233.

62

czynników takich, jak charakter i znaczenie wystêpuj¹cych w danej sprawie
interesów oraz waga ingerencji. Sama okolicznoæ, i¿ dokument zawiera dane
osobowe, nie oznacza, ¿e mamy tu do czynienia z prywatnoci¹ lub integralnoci¹ fizyczn¹ osób, których te dane dotycz¹, choæ dzia³alnoæ zawodowa nie
jest co do zasady wykluczona z pojêcia prywatnoci. S¹d uzna³, ¿e przy wykazywaniu istnienia ingerencji w prywatnoæ nie ma znaczenia, i¿ zosta³y podane
do wiadomoci dane wra¿liwe pracownika. Wystarczy bowiem, ¿e pracodawca
poda³ dane dotycz¹ce dochodów pobieranych przez pracownika lub emeryta do
wiadomoci osób trzecich. Z drugiej jednak strony, jeli podanie tych danych do
wiadomoci nie narusza przewidzianej w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporz¹dzenia
nr 1049/2001 prawa do ochrony prywatnoci i integralnoci osoby fizycznej,
odmowa ujawnienia tych danych przez osobê, której one dotycz¹, nie mo¿e
stan¹æ na przeszkodzie temu ujawnieniu. Publiczny dostêp do dokumentów instytucji stanowi zasadê prawn¹ i mo¿liwoæ odmowy jest wyj¹tkiem86.
Trybuna³ Sprawiedliwoci UE rozpatruj¹c po³¹czone sprawy C-92/09 oraz
C-93/09  Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)
przeciwko Krajowi Zwi¹zkowemu Hesja (orzeczenie z dnia 9 listopada 2010)
musia³ rozstrzygn¹æ m.in. kwestiê publikowania danych osobowych beneficjentów programów unijnych oraz odpowiedzieæ na pytanie, czy publikacja danych
W uzasadnieniu do wyroku S¹d Pierwszej Instancji powo³a³ m.in. siê na dyrektywê 95/46/
/WE, rozporz¹dzenie WE nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000
o ochronie osób w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych, art. 8 EKPC, art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W sprawie tej chodzi³o o ujawnienie danych osobowych uczestników spotkania z dnia 11 padziernika 1996, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej
ds. rynku wewnêtrznego i us³ug finansowych Komisji, Ministerstwa Handlu i Przemys³u Zjednoczonego Królestwa oraz przedstawiciele zwi¹zku piwowarów prowadz¹cych dzia³alnoæ na wspólnym
rynku. 27 sierpnia skar¿¹ca (The Bavarian Lager Co Ltd., spó³ka, która chcia³a importowaæ niemieckie piwo do angielskich pubów)zwróci³a siê o umo¿liwienie wziêcia jej udzia³u w tym spotkaniu, lecz Komisja odmówi³a uwzglêdnienia jej ¿¹dania. S¹d stwierdzi³, ¿e znajduj¹cy siê w protokole spotkania wykaz uczestników (o którego udostêpnienie wystêpowa³a strona skar¿¹ca) zawiera
dane osobowe w rozumieniu art. 2a lit.a) rozporz¹dzenia nr 45/2001, poniewa¿ mo¿na w nim ustaliæ to¿samoæ uczestnicz¹cych w tym spotkaniu osób. Sama Komisja wczeniej zauwa¿y³a, ¿e osoby obecne na spotkaniu, których nazwisk nie ujawniono, uczestniczy³y w nim w charakterze przedstawicieli wczeniej wspomnianych organizacji, a nie z powodów osobistych. W zwi¹zku z tym
ujawnienie ich nazwisk nie mo¿e w konkretny i rzeczywisty sposób naruszyæ prawa do ochrony
prywatnoci i integralnoci fizycznej tych osób. S¹d uzna³ zatem, ¿e Komisja naruszy³a prawo,
odmawiaj¹c ujawnienia danych.
Wiêcej: Wyrok S¹du Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2007, T-194/04,
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=T-194%2F04&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Szukaj>, dostêp:
30 czerwca 2014.
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o otrzymanych rodkach jest uzasadniona celem, jakim jest spo³eczna kontrola
ich wydawania. Trybuna³ uzna³, ¿e niewa¿ne s¹ przepisy pozwalaj¹ce na publikowanie informacji na temat beneficjentów rodków pochodz¹cych z EFRG
i EFRROW w zakresie, w jakim, w odniesieniu do osób fizycznych bêd¹cych
beneficjentami pomocy z EFRG i EFRROW, przepisy te wymagaj¹ publikacji
danych osobowych dotycz¹cych ka¿dego beneficjenta, bez wprowadzenia rozró¿nienia wed³ug odpowiednich kryteriów, takich jak okresy, w których otrzymali tê pomoc, jej czêstoæ czy te¿ rodzaj i wysokoæ. Zatem wprawdzie w demokratycznym spo³eczeñstwie podatnicy maj¹ prawo do informacji o wykorzystaniu wydatków publicznych, niemniej odpowiednie wywa¿enie ró¿nych
podlegaj¹cych uwzglêdnieniu interesów wymaga³o zweryfikowania przez odpowiednie instytucje, czy publikacja poprzez stronê internetow¹ imiennych danych
dotycz¹cych wszystkich zainteresowanych beneficjentów i dok³adnych kwot pochodz¹cych z EFRG i EFRROW otrzymanych przez ka¿dego z nich  bez rozró¿nienia w zale¿noci od okresu, czêstoci lub rodzaju i wysokoci otrzymanej
pomocy  nie jest nieproporcjonalne (nieadekwatne) do realizacji zasadnie
zamierzonych celów (w tym przejrzystoci wykorzystania rodków). Nie mo¿na
jednak automatycznie przyznaæ temu celowi pierwszeñstwa przed prawem
do ochrony danych osobowych, nawet je¿eli w grê wchodz¹ istotne interesy
ekonomiczne87.
W jednym z najnowszych orzeczeñ TS UE musia³ rozstrzygn¹æ konflikt
miêdzy ochron¹ danych osobowych (u¿ytkowników Internetu  ISP) a ochron¹
praw w³asnoci intelektualnej twórców (belgijskim stowarzyszeniem autorów,
kompozytorów oraz wydawców  SABAM. Orzek³ w tej sprawie, ¿e ochrona
praw w³asnoci intelektualnej nie ma charakteru absolutnego i jest ograniczona
koniecznoci¹ ochrony innych praw jednostek (nie tylko twórców: autorów czy
kompozytorów). System filtrowania nie mo¿e stanowiæ ogólnego nadzoru.
W tym przypadku dosz³o do naruszenia praw u¿ytkowników, tj. ochrony danych
osobowych oraz prawa do swobodnego wysy³ania oraz otrzymywania informacji
w Internecie. System taki, w opinii TS UE, zagra¿a³aby tak¿e swobodzie dzia³alnoci gospodarczej88.

87
Wiêcej: Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 9 listopada 2010, C-92/09
i C-93/09 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745649>, dostêp: 7 lipca 2014.
88
SABAM za¿¹da³a przede wszystkim, aby stwierdzono istnienie naruszeñ prawa autorskiego
w odniesieniu do utworów muzycznych zawartych w jej repertorium  a w szczególnoci prawa do
powielania i prawa do publicznego udostêpniania  które to naruszenia wynikaj¹ z niedozwolonej
wymiany, za porednictwem us³ug wiadczonych przez Scarlet, elektronicznych plików muzycznych za pomoc¹ programów peer-to-peer. Nastêpnie wnios³a o na³o¿enie na Scarlet, pod grob¹
okresowej kary pieniê¿nej, obowi¹zku doprowadzenia do zaprzestania tych naruszeñ poprzez uniemo¿liwienie lub zablokowanie wszelkich form wysy³ania lub otrzymywania przez jej klientów za
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Ochrona danych osobowych w instytucjach Unii Europejskiej

Kwestia ochrony danych osobowych w instytucjach UE uregulowana jest w:

1) Rozporz¹dzeniu 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych;
2) Decyzja Rady 2004/644/WE z dnia 13 wrzenia 2004 ustanawiaj¹ca regu³y wykonawcze dotycz¹ce rozporz¹dzenia 2001/45/WE.
Rozporz¹dzenie 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych. Stawia sobie za cel zapewnienie zarówno efektywnej zgodnoci z regu³ami rz¹dz¹cymi ochron¹ podstawowych praw i wolnoci osób
fizycznych oraz swobodnego przep³ywu danych osobowych miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi a instytucjami i organami wspólnotowymi, jak i miêdzy instytucjami i organami wspólnotowymi do celów zwi¹zanych z wykorzystaniem ich
porednictwem programów peer-to-peer plików zawieraj¹cych utwory muzyczne bez zezwolenia
podmiotów uprawnionych z tytu³u praw autorskich. Wreszcie SABAM wyst¹pi³a o przekazanie jej
przez Scarlet, pod grob¹ okresowej kary pieniê¿nej, opisu rodków, jakie Scarlet podejmie celem
wykonania przysz³ego orzeczenia. Orzeczeniem z dnia 26 listopada 2004 r. prezes tribunal de premiere instance de Bruxelles stwierdzi³ istnienie zg³oszonych przez SABAM naruszeñ prawa autorskiego, jednak¿e przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie wniosku o nakazanie zaprzestania naruszeñ wyznaczy³ bieg³ego w celu zbadania, czy rozwi¹zania techniczne zaproponowane przez
SABAM mog¹ byæ zrealizowane pod wzglêdem technicznym, czy umo¿liwiaj¹ filtrowanie wy³¹cznie bezprawnej wymiany plików elektronicznych i czy istniej¹ inne rodki, za pomoc¹ których
mo¿na by³oby kontrolowaæ u¿ywanie programów peer-to-peer oraz okrelaæ koszty rozpatrywanych rodków. Ekspert stwierdzi³, ¿e pomimo licznych trudnoci technicznych wprowadzenie filtrowania i blokady bezprawnej wymiany plików elektronicznych nie jest ca³kowicie wykluczone.
W orzeczeniu z dnia 29 czerwca 2007 r. prezes tribunal de premiere instance de Bruxelles orzek³,
¿e Scarlet ma doprowadziæ, pod grob¹ okresowej kary pieniê¿nej, do zaprzestania naruszeñ praw
autorskich, których istnienie zosta³o ustalone w orzeczeniu z dnia 26 listopada 2004 r., poprzez
uniemo¿liwienie przesy³ania lub odbierania przez jej klientów, w jakiejkolwiek formie, za pomoc¹
programów peer-to-peer, plików elektronicznych zawieraj¹cych utwory muzyczne z repertorium
SABAM. Od tego orzeczenia Scarlet wnios³a apelacjê do s¹du odsy³aj¹cego, utrzymuj¹c przede
wszystkim, ¿e zastosowanie siê do tego nakazu jest niemo¿liwe, jako ¿e skutecznoæ i trwa³oæ
systemów blokowania lub filtrowania nie zosta³a dowiedziona, oraz ¿e wdro¿enie takich rozwi¹zañ
napotyka na wiele praktycznych przeszkód, takich jak problemy przepustowoci sieci i wp³yw na
sieæ. Ponadto w jej opinii wszelkie próby blokowania takich plików s¹ bardzo szybko skazane na
pora¿kê, gdy¿ istnieje obecnie szereg programów peer-to-peer uniemo¿liwiaj¹cych sprawdzenie
ich zawartoci przez osoby trzecie. Wreszcie dostawca us³ug internetowych stwierdzi³, ¿e wdro¿enie systemu filtrowania narusza przepisy prawa Unii dotycz¹ce ochrony danych osobowych i tajemnicy po³¹czeñ w zakresie, w jakim filtrowanie poci¹ga za sob¹ przetwarzanie adresów IP, stanowi¹cych dane osobowe. Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 24 listopada 2011,
C-70/10, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745691>, dostêp: 7 lipca 2014.
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kompetencji. Stosuje siê do przetwarzania danych osobowych przez wszystkie
instytucje i organy wspólnotowe, o ile takie przetwarzanie jest przeprowadzane
podczas wykonywania czynnoci ca³kowicie lub czêciowo podlegaj¹cych prawu wspólnotowemu. Rozporz¹dzenie reguluje ogólne zasady: dotycz¹ce jakoci
danych, legalnoci ich przetwarzania89, prawa osoby, której dane dotycz¹90 oraz
powo³uje urz¹d Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych. Okrela obowi¹zki
administratora danych w przypadku, gdy pobiera dane od osób, których one
dotycz¹, jak równie¿ gdy pobiera dane z innych róde³ ni¿ podmiot danych oraz
zasady zapewniaj¹ce poufnoæ i bezpieczeñstwo przetwarzania danych. Rozdzia³
IV rozporz¹dzenia dotyczy kwestii zapewnienia ochrony danych osobowych
i prywatnoci w kontekcie wewnêtrznych sieci telekomunikacyjnych91.
Decyzja Rady 2004/644/WE z dnia 13 wrzenia 2004 ustanawia regu³y wykonawcze dotycz¹ce ww. rozporz¹dzenia92. Okrela sposób powo³ania i kompetencje EIOD. Precyzuje zadania administratorów danych i kompetencje tzw.
osób kontaktowych. Zobowi¹zuje administratora danych m.in. do powiadamiania inspektora ochrony danych (który zobowi¹zany jest do prowadzenia stosow89
Zabrania przetwarzania danych ujawniaj¹cych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿noæ do zwi¹zków zawodowych i danych
dotycz¹cych zdrowia lub ¿ycia seksualnego. Wyj¹tki dopuszczaj¹ce przetwarzanie tych danych
okrelone s¹ w art. 10. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/45/WE z dnia
18 grudnia 2000, Dz. Urz. WE L 8 z dnia 12 stycznia 2001, s. 1.
90
Czyli prawo: dostêpu do danych w odpowiednim terminie (nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce)
i bez wnoszenia op³at; ¿¹dania wprowadzenia poprawek niedok³adnych lub niekompletnych danych
osobowych, zablokowania danych lub ich usuniêcia; ¿¹dania powiadomienia stron, którym dane
zosta³y ujawnione, o wszelkich poprawkach, zablokowaniu ich lub usuniêciu; wniesienia sprzeciwu. Sekcja 4 Przekazywanie informacji podmiotowi danych, art. 11-19. Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/45/WE z dnia 18 grudnia 2000, Dz. Urz. WE L 8 z dnia 12 stycznia
2001, s. 1.
91
Przepisy tego rozdzia³u stosuje siê do przetwarzania danych osobowych w po³¹czeniu z u¿yciem sieci telekomunikacyjnych lub urz¹dzeñ koñcowych, dzia³aj¹cych pod kontrol¹ instytucji lub
organu Wspólnoty. Zarówno rozporz¹dzenie 45/2001 (ochrona danych) jak i rozporz¹dzenie 1049/
2001 (publiczny dostêp) s¹ gwarantowane przez instytucje. Odnonie art. 29 grupa robocza
ds. ochrony danych podkreli³a dnia 17 maja 2001, ¿e dane osobowe zawarte w oficjalnym dokumencie lub bêd¹ce w posiadaniu administracji publicznej s¹ nadal danymi osobowymi i musz¹ byæ
w zwi¹zku z tym chronione. W orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka ochrona
danych jest szeroko interpretowana, a w dokumencie informacyjnym z lipca 2005 w sprawie publicznego dostêpu i ochrony danych Europejski Inspektor Ochrony Danych zwraca uwagê na kluczowe elementy takie jak ochrona przed ujawnieniem informacji przekazanych lub otrzymanych
w zaufaniu przez indywidualn¹ osobê.
< h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / m e e t d o c s / 2 0 0 4 _ 2 0 0 9 / d o c u m e n t s / a m / 5 9 5 / 5 9 5 11 9 /
595119pl.pdf>, dostêp: 4 grudnia 2014.
92
Przepisy wykonawcze do rozporz¹dzenia stosuje siê bez uszczerbku dla rozporz¹dzenia
(WE) nr 1049/2001(2), decyzji 2004/338/WE, Euratom (3), w szczególnoci jej za³¹cznika II, decyzji 2001/264/WE(4), w szczególnoci czêci II sekcji VI jej za³¹cznika, jak równie¿ decyzji Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa z dnia 25 czerwca 2001 Dz. Urz. WE L 296 z dnia 21 wrzenia 2004, s. 16.
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nego rejestru) o ka¿dej operacji przetwarzania danych. Decyzja rady okrela te¿,
w jakim trybie osoby uprawnione mog¹ skorzystaæ z przys³uguj¹cych im praw
np. dostêpu do danych, wnoszenia poprawek lub ¿¹dania ich usuniêcia, blokowania danych, wnoszenia sprzeciwu i o mo¿liwych zwolnieniach i ograniczeniach
tych praw.
Istotn¹ rolê w kwestii ochrony danych osobowych spe³nia niezale¿ny organ
nadzorczy, czyli EIOD. Do jego zadañ nale¿y monitorowanie i zapewnienie stosowania wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych, doradzanie
instytucjom i organom wspólnotowym oraz osobom, których dane dotycz¹,
w sprawach zwi¹zanych z przetwarzaniem danych, a tak¿e wspó³praca z krajowymi organami ochrony danych i instytucjami nadzorczymi (z III filara UE).
Doradza wszystkim instytucjom i organom wspólnotowym, albo z w³asnej inicjatywy, albo w odpowiedzi na konsultacje, we wszystkich kwestiach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych (przed ich przyjêciem). Monitoruje rozwój w odpowiednich dziedzinach, o ile ma on wp³yw na ochronê danych
osobowych, w szczególnoci rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Wspó³pracuje z krajowymi organami nadzoru oraz z organami nadzoru w dziedzinie ochrony danych ustanowionymi przez tytu³ VI Traktatu o Unii
Europejskiej, w szczególnoci maj¹c na wzglêdzie poprawê spójnoci i zastosowania regu³ i procedur, za zapewnienie zgodnoci z którymi s¹ odpowiednio
odpowiedzialne. Bierze udzia³ w dzia³alnoci grupy roboczej ds. ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o którym mówi art. 29
dyrektywy 95/46/WE93.

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) ustanowiono w 2001 na podstawie Rozporz¹dzenia 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000
o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych, Dz. U. WE L 8 z dnia 12 stycznia
2001, s. 1. W 2004 Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zosta³ Peter Johan Hustinx, za jego
zastêpc¹  Joaquín Bayo Delgado. 23 grudnia 2008 Europejskim Inspektorem Ochrony Danych
ponowanie zosta³ wybrany Peter Johan Hustinx, za jego zastêpc¹ Giovanni Buttarelli. 27 listopada
2014 zosta³ wybrany Giovanni Buttarelli, a jego zastêpc¹ dotychczasowy Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych w Polsce, dr Wojciech Rafa³ Wiewiórowski. <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/pl/EDPS>, dostêp: 4 grudnia 2014.
93
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Rozdzia³ 3. Prawo do informacji a prawo
do ochrony danych  konstytucyjny dylemat
Zarówno prawo do informacji (okrelone zarówno w art. 61 Konstytucji  czyli

prawo dostêpu do informacji publicznej, jak i w art. 54 Konstytucji  jako
wolnoæ posiadania i wyra¿ania pogl¹dów), jak i prawo do ochrony danych
osobowych (okrelone w art. 51 Konstytucji) s¹ równorzêdnymi zasadami prawnymi, które maj¹ wi¹¿¹cy charakter, cechuj¹ siê szczególn¹ rol¹ oraz nadrzêdnoci¹ w stosunku do innych norm prawnych. Umieszczenie tych zasad w Konstytucji (najwy¿szym w hierarchii akcie prawnym) jest wyrazem ich donios³oci
oraz elementem demokratycznego pañstwa prawnego (okrelonego w art. 2 Konstytucji), poniewa¿ wyznaczaj¹ kierunek dzia³añ prawodawcy, ograniczaj¹c swobodê ingerencji pañstwa w prawa (wolnoci) jednostki.
Celem ochrony danych osobowych jest zagwarantowanie jednostce prawa
do decydowania o sobie w sferze informacji i mo¿liwoæ korzystania z prawa do
ochrony prywatnoci i intymnoci. Marie-Theres Tinnefeld uwa¿a, ¿e przestrzeganie prawa jednostki do informacji implikuje równie¿ istnienie prawa do niewiedzy, zw³aszcza gdy mo¿liwe jest wejrzenie w genetyczn¹ kulê kryszta³ow¹1.
Prawo do ochrony danych osobowych (jako jedno z wolnoci i praw osobistych) uzyska³o konstytucyjn¹ gwarancjê dopiero w Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997. Prawo to ma swoje ród³o w przyrodzonej i niezbywalnej godnoci
cz³owieka. Jakiekolwiek dzia³ania w³adzy publicznej w zakresie dotycz¹cym
ochrony danych osobowych musz¹ uwzglêdniaæ istotê godnoci cz³owieka. Egzekwowanie tego prawa zapewnia zasada bezporedniego stosowania przepisów
Konstytucji, bez koniecznoci dodatkowych regulacji na poziomie ustawowym.
Ponadto Konstytucja zapewnia ochronê prywatnoci jednostki nie tylko na linii pañstwo  jednostka, ale tak¿e chroni przed nadmiernym zainteresowaniem ze strony
innych jednostek lub mediów2. Piotr Winczorek uwa¿a, ¿e w pewnych przypadkach
przepis ten zapewnia ochronê danych i informacji tak¿e np. przedsiêbiorcom3.
Konstytucyjna gwarancja zapewnia jednostce prawo do anonimowoci oraz
mo¿noæ kontrolowania przep³ywu informacji, które jej dotycz¹. Brak takiej
kontroli mo¿e pozbawiæ jednostkê swobody decydowania o w³asnym losie. Tak
wiêc ka¿da informacja, któr¹ dana osoba uzna za prywatn¹ lub intymn¹, mo¿e

1
M. T. Tinnefeld, Ochrona danych  kamieñ wêgielny budowy Europy, [w:] Ochrona danych
osobowych, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1999, s. 3738.
2
Wiêcej : M. Safjan, Prawo do ochrony ¿ycia prywatnego, Szko³a Praw Cz³owieka. Tematy
wyk³adów 1998, z. 4, s. 7189.
3
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997,
Warszawa 2000, s. 6970.
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byæ przez ni¹ zachowana w tajemnicy. Autonomiê informacyjn¹ jednostki gwarantuje przede wszystkim art. 51 Konstytucji, niezale¿nie od gwarancji ochrony
prywatnoci zawartej w art. 47 Konstytucji. W myl art. 51 ust. 1, nikt (nikt =
= ka¿dy, czyli mamy tu do czynienia z prawem cz³owieka, a nie wy³¹cznie
obywatela) nie mo¿e byæ obowi¹zany inaczej ni¿ na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotycz¹cych jego osoby. W praktyce ¿¹danie ujawnienia informacji w zakresie szerszym ni¿ dopuszczalny ustawowo mo¿e prowadziæ do dyskryminacji (np. ze wzglêdu na p³eæ)4.
W³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udostêpniaæ innych
informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym
(art. 51 ust. 2). Ograniczenie ma wiêc charakter podwójny: po pierwsze musz¹
byæ niezbêdne, a po drugie konieczne w demokratycznym pañstwie prawnym.
A contrario osoby prywatne i/lub osoby prawne mog¹ pozyskiwaæ dane osobowe
bez szczególnych ograniczeñ, pod warunkiem poszanowania prawa innych osób
do prywatnoci5. Dziennikarz zatem mo¿e pozyskiwaæ informacje o osobach (np.
swoich rozmówcach) na podstawie art. 51 ust. 2 Konstytucji, jak i na podstawie
art. 54 Konstytucji, który to zapewnia wolnoæ pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ponadto, jak wynika z orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2001, treæ i umiejscowienie art. 51
Konstytucji wskazuje, ¿e podstawa do przetwarzania danych (czyli równie¿
i zbierania) musi mieæ charakter wyrany i przy przetwarzaniu danych powinno
stosowaæ siê wyk³adniê cieniaj¹c¹6. Oznacza to, ¿e przes³anki legalizuj¹ce
zbieranie (przetwarzanie) danych osobowych musz¹ byæ precyzyjne i konkretne
oraz wynikaæ wprost z przepisów prawa.
Zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania informacji okrela ustawa
(ust. 5). Zgodnie z ust. 3, ka¿dy ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych dokumentów i zbiorów danych. Zapoznanie siê ze zgromadzonymi
4
S¹d Najwy¿szy (Izba Pracy) w wyroku z dnia 17 kwietnia 2007 uzna³, ¿e art. 22 kodeksu
pracy okrela granice uprawnienia pracodawcy do pozyskiwania od kandydatów ubiegaj¹cych siê
o pracê informacji o ich sytuacji ¿yciowej, relewantnej z punktu widzenia podjêcia zatrudnienia.
Norma prawna zawarta w tym przepisie pozwala na podzielenie wszelkich okolicznoci dotycz¹cych ¿ycia pracownika (wczeniej kandydata na pracownika) na cztery sfery: 1. sferê identyfikacji
personalnej, 2. sferê pracy, 3. sferê tajemnicy osobistej i 4. tajemnicy prywatnej. Zasad¹ jest udostêpnianie pracodawcy informacji z zakresu dwóch pierwszych sfer. Pozosta³e informacje o pracowniku i kandydacie na pracownika (informacje sfery osobistej) ustawodawca uzna³ generalnie za
niedostêpne pracodawcy, z jednym wyj¹tkiem. Pracodawca ma prawo ¿¹dania informacji stanowi¹cych tajemnicê osobist¹, w sytuacji gdy przepis szczególny na to zezwala. Pracownica podejmuj¹ca
zatrudnienie nie ma obowi¹zku ujawniania faktu pozostawania w ci¹¿y, je¿eli praca, jak¹ zamierza
podj¹æ, nie jest niedozwolona dla kobiet z uwagi na ochronê macierzyñstwa.
Wyrok SN (Izby Pracy) z dnia 17 kwietnia 2007, I UK 324/06, Legalis nr 89217.
5
Zob. P. Sarnecki, uwaga 7 do art. 51 Konstytucji RP , [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2003, s. 45.
6
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 stycznia 2003, II SA 3085/01, LEX nr 156396.
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dokumentami mo¿e wykazaæ, ¿e dane te zosta³y zebrane w sposób sprzeczny
z ustaw¹ lub s¹ nieprawdziwe czy niepe³ne. Ograniczenie tego prawa mo¿e
okreliæ ustawa. Zasada wyra¿ona w art. 51 ust. 3 Konstytucji musi byæ
uwzglêdniana przy interpretacji art. 73 § 1 k.p.a., bowiem postêpowanie administracyjne winno byæ prowadzone nie tylko zgodnie z zasadami: jawnoci postêpowania, czynnego udzia³u stron, prawdy obiektywnej czy zaufania obywateli do
organów pañstwa lecz równie¿ prawa dostêpu ka¿dego do dotycz¹cych go urzêdowo dokumentów i zbiorów danych7.
Z kolei art. 51 ust. 4 stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do ¿¹dania sprostowania
oraz usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustaw¹. Prawo to dotyczy wy³¹cznie informacji obejmuj¹cych dane
osobowe. Za dane osobowe nie mog¹ byæ uznane np. ustalenia faktyczne zawarte
w orzeczeniach prokuratury. Pogl¹d taki wyrazi³ SN rozpatruj¹c skargê Jacka B.
(sygn. V CKN 1119/00). Skar¿¹cy zarzuci³ postanowieniu SA naruszenie Konstytucji. Istot¹ skargi by³o twierdzenie powoda o mo¿liwoci bezporedniego
stosowania Konstytucji (w tym art. 51 ust. 4) i dopuszczalnoæ ¿¹dania sprostowania lub usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych i zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹ nie tylko informacji dotycz¹cych osoby (danych osobowych), lecz wszystkich informacji. Zdaniem skar¿¹cego, w³aciwa do ochrony
tego prawa jest droga s¹dowa przed s¹dami powszechnymi8 .W ten sposób bowiem ka¿dy mo¿e wp³ywaæ na prawid³owoæ i kompletnoæ dotycz¹cych go
informacji.
Artyku³ 51 ust. 1 Konstytucji potwierdza prawo jednostki (ka¿dego) do samodzielnego decydowania o ujawnianiu informacji o sobie (prawo do milczenia).
Jedynie te informacje, których ujawnienie jest konieczne wobec organów w³adzy
publicznej, wyjête s¹ spod ochrony. Obowi¹zek ujawnienia informacji o sobie
Wyrok WSA w £odzi z dnia 15 marca 2013, II SA/£d 1193/12, LEX nr 1303070.
Postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2000, V CKN 1119/00, OSNC 2002, nr 4, poz. 49.
Jacek B. w pozwie z dnia 18 stycznia 1999 skierowanym przeciwko Skarbowi Pañstwa
 Prokuratorowi Okrêgowemu w W., powo³uj¹c siê na art. 51 ust. 4 Konstytucji, wniós³ o wydanie
wyroku nakazuj¹cego sprostowanie i usuniêcie informacji nieprawdziwej i niepe³nej, zawartej
w postanowieniu Prokuratora Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 1998 w brzmieniu w toku postêpowania Komisja Dyscyplinarna podjê³a na posiedzeniu niejawnym decyzjê odmawiaj¹c¹ dopuszczenia do postêpowania dyscyplinarnego zawodowego adwokata jako obroñcy obwinionych studentów. Decyzjê tê, ze wzglêdu na istniej¹ce w¹tpliwoci interpretacyjne odpowiednich przepisów
ustawy o szkolnictwie wy¿szym dotycz¹cych obroñców obwinionych, oparto na opinii Kierownika
Katedry Postêpowania Karnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu W. S¹d Okrêgowy
we Wroc³awiu, postanowieniem z dnia 14 kwietnia 1999 odrzuci³ pozew, uznaj¹c jednoczenie, ¿e
w powy¿szej sprawie niedopuszczalna jest droga s¹dowa (gdy¿ nie jest to sprawa cywilna). S¹d
Apelacyjny(postanowieniem z dnia 21 listopada 1999) oddali³ za¿alenie powoda i podtrzyma³ stanowisko S¹du pierwszej instancji o niedopuszczalnoci drogi s¹dowej. Równie¿ S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw.
7
8
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stanowi ograniczenie autonomii informacyjnej. Z drugiej jednak strony, jak wielokrotnie podkrela³ TK, ¿aden obywatel nie jest zobowi¹zany do ubiegania siê
o funkcje publiczne, ani do pe³nienia funkcji publicznej. Znaj¹c nastêpstwa tego
faktu w postaci upublicznienia pewnego zakresu informacji, nale¿¹cych do sfery
prywatnoci, podejmuje on samodzieln¹ i wiadom¹ decyzjê, opart¹ na rachunku
pozytywnych i negatywnych konsekwencji, wkalkulowuj¹c okrelone ograniczenia oraz dyskomfort zwi¹zany z ingerencj¹ w ¿ycie prywatne9.
Równie¿ w sprawie dotycz¹cej kwestii lustracji TK musia³ rozstrzygn¹æ, czy
mo¿na dopatrzyæ siê naruszenia przez art. 11 ust. 1 ustawy lustracyjnej normy
art. 51 ust. 2 Konstytucji, która stanowi, ¿e w³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i udostêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne
w demokratycznym pañstwie prawnym. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ wówczas,
¿e informacje odnosz¹ce siê do kwestii zaistnienia lub niezaistnienia faktu pracy,
s³u¿by albo wspó³pracy z organami bezpieczeñstwa pañstwa s¹ przekazywane
przez osobê pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ i od jej woli zale¿y, czy tak¹ funkcjê
chce pe³niæ. W demokratycznym pañstwie prawnym wiedza na ten temat jest
konieczna dla urzeczywistnienia zasady jawnoci ¿ycia publicznego oraz ochrony interesu pañstwa zwi¹zanego z prawid³owym wykonywaniem najwa¿niejszych funkcji publicznych przez osoby, które musz¹ byæ wolne od wszelkich
nacisków, presji czy prób szanta¿u zwi¹zanego z prac¹ lub s³u¿b¹ oraz aktywnoci¹ realizowan¹ w przesz³oci10.
Ograniczenie takie mo¿e zostaæ wprowadzone tylko w drodze ustawy. Na³o¿enie takiego obowi¹zku musi mieciæ siê w granicach ingerencji pañstwa
w sferê konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka i obywatela, wyznaczonych
przez art. 31 ust. 3 Konstytucji11.
Pierwszy warunek dopuszczalnych ograniczeñ to wymóg aby ograniczenia
by³y ustanawiane w ustawie. Oznacza to, ¿e ograniczenia wolnoci i praw nie
mog¹ wynikaæ z rozporz¹dzenia, nie ma natomiast przeszkód, aby by³y ustanawiane np. w samej konstytucji lub umowie miêdzynarodowej ratyfikowanej za
Zob. wyrok TK z dnia 5 marca 2003, K 7/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 19.
Wyrok TK z dnia 11 maja 2007, K 2/07, OTK-A 2007, nr 5, poz. 48.
11
Art. 31 ust.3 Konstytucji stanowi, ¿e ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony
rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia te
nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. Niedopuszczalne jest
zatem dokonanie subdelegacji, czyli przekazanie kompetencji normodawczej innemu organowi, analogicznie do wykluczenia takiej mo¿liwoci w odniesieniu do rozporz¹dzeñ wykonawczych wzglêdem ustaw.
Andrzej Sakowicz uwa¿a, ¿e regulacja art. 31 ust. 3 Konstytucji nie stanowi samodzielnej
podstawy prawnej ograniczania praw cz³owieka, lecz formu³uje tylko warunki, jakie musz¹ spe³niaæ ograniczenia. A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatnoci, Warszawa 2006, s. 99.
9

10
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uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie, czy w prawie miêdzynarodowym stanowionym przez organizacjê miêdzynarodow¹12. Jak wynika te¿ z orzeczenia TK
z dnia 19 maja 1998 w odniesieniu do sfery wolnoci i praw cz³owieka zastrze¿enie wy³¹cznie ustawowej rangi unormowania ich ograniczeñ nale¿y pojmowaæ
dos³ownie, z wykluczeniem dopuszczalnoci subdelegacji, tj. przekazania kompetencji normodawczej innemu organowi, analogicznie do wykluczenia takiej
mo¿liwoci w odniesieniu do rozporz¹dzeñ wykonawczych wzglêdem ustaw.
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, i¿ w sytuacji sporu pomiêdzy jednostk¹ a organem w³adzy publicznej o zakres czy sposób korzystania z wolnoci i praw,
podstawa prawna rozstrzygniêcia tego sporu nie mo¿e byæ oderwana od unormowania konstytucyjnego, ani mieæ rangi ni¿szej od ustawy13. Bogus³aw Banaszak
uwa¿a, ¿e sformu³owanie »ingerencja w prawa i wolnoci mo¿e byæ przewidziana tylko w ustawie«, rozumiane byæ powinno jako obejmuj¹ce nie tylko
przypadki, w których ustawa stanowi jedyne ród³o ograniczeñ, ale tak¿e i takie
sytuacje, w których ustawodawca formu³uje jedynie podstawowe elementy ograniczeñ, za ich rozwiniêcie, uzupe³nienie mo¿e byæ ju¿ dokonane w innym akcie
(podstawowym)  np. w uchwale rady gminy  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdy w ustawie nie da siê w precyzyjny sposób okreliæ
jakie ograniczenia maj¹ byæ ustanowione14. Zdaniem TK absolutnie niedopuszczalne jest jednak przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych, pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej czy organom samorz¹du lokalnego
swobodê wyznaczania tych ograniczeñ15.
Drugi warunek to kryterium koniecznoci. Ograniczenia wolnoci i praw
dopuszczalne s¹ tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie
w celu ochrony wartoci okrelonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Za koniecznoæ uznaje siê brak innych mo¿liwoci osi¹gniêcia zamierzonego celu. Wprowadzenie ustawowych ograniczeñ praw i wolnoci ma wynikaæ nie z subiektywnego
12
Umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli ustawy tej nie da siê pogodziæ z umow¹. Ratyfikacja przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umowy miêdzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyra¿onej
w ustawie, je¿eli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, uk³adów politycznych lub uk³adów wojskowych;
2) wolnoci, praw lub obowi¹zków obywatelskich okrelonych w Konstytucji;
3) cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji miêdzynarodowej;
4) znacznego obci¹¿enia pañstwa pod wzglêdem finansowym,
spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy (art. 91 w zw.
z art. 89 Konstytucji) Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z pó. zm.
Patrz tak¿e: Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003, SK 24/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 33;
Orzeczenie TK z dnia 22 wrzenia 1997, K 25/97, OTK 1997, nr 34, poz. 35; Orzeczenie TK
z dnia 26 wrzenia 1995, U 4/95, OTK 1995, mr 1, poz. 4; Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986,
U 1/86, OTK 1986, nr 1, poz. 2.
13
Wyrok TK z dnia 19 maja 1998, U 5/97, OTK 1998, nr 4, poz. 46.
14
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 219.
15
Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000, P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3.
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przekonania o takiej potrzebie, ale z obiektywnej ich niezbêdnoci16. Ustawodawca ka¿dorazowo musi stwierdziæ rzeczywist¹ potrzebê ingerencji w prawa
lub wolnoci jednostki. Nie wystarczy, aby stosowane rodki sprzyja³y zamierzonym celom, albo by³y wygodne dla w³adzy. Niezbêdnoæ oznacza obowi¹zek
korzystania ze rodków najmniej uci¹¿liwych dla jednostki, czyli ingerencja
musi byæ racjonalna i w odpowiednich proporcjach do zamierzonych celów,
a u¿yte rodki godne demokratycznego i prawnego pañstwa17. Granice ingerencji
w³adzy publicznej w sferê danych osobowych s¹ wiêc zawê¿one i pozyskiwanie,
gromadzenie oraz udostêpnianie danych ma charakter wyj¹tku od zasady niepozyskiwania, niegromadzenia i nieudostêpniania informacji o obywatelach.
Trzeci warunek zakazuje naruszania istoty wolnoci i praw w toku ustanawiania ograniczeñ w ustawie. Potwierdzenie tego zakazu znaleæ mo¿emy m.in.
w wyroku TK z dnia 25 maja 1999, w którym stwierdzi³, ¿e koncepcja istoty
praw i wolnoci opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w ramach ka¿dego konkretnego
prawa i wolnoci mo¿na wyodrêbniæ pewne elementy podstawowe (rdzeñ, j¹dro), bez których takie prawo czy wolnoæ w ogóle nie bêdzie mog³a istnieæ,
oraz pewne elementy dodatkowe (otoczkê), które mog¹ byæ ujmowane i modyfikowane w ró¿ny sposób bez zniszczenia to¿samoci danego prawa czy wolnoci18. W doktrynie mo¿na spotkaæ pogl¹d, ¿e istota praw i wolnoci zostanie
naruszona tak¿e wtedy, gdy pañstwo co prawda nie znios³o tego prawa (wolnoci), lecz w praktyce uniemo¿liwi³o korzystanie z niego19. Kryteria koniecznoci,
16
W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego wielokrotnie podkrelano, ¿e do oceny racjonalnoci i wspó³miernoci wprowadzanych ograniczeñ w pierwszym rzêdzie jest powo³any ustawodawca, a ingerencja Trybuna³u dopuszczalna jest dopiero wtedy, gdy ustawodawca przekroczy zakres swej swobody regulacyjnej w sposób na tyle drastyczny, ¿e naruszenie klauzul konstytucyjnych stanie siê ewidentne (orzeczenia z: dnia 26 kwietnia 1995, sygn. K. 11/94, OTK w 1995,
cz. I, s. 134, z dnia 23 kwietnia 1996, sygn. K. 29/95, OTK ZU, nr 1996, nr 2, s. 109).Wyrok TK
z dnia 8 padziernika 2001, K 11/01, OTK 2001, nr 7, poz. 210.
17
Nie wystarczy zatem sama celowoæ, po¿ytecznoæ, tanioæ czy ³atwoæ pos³ugiwania siê
przez w³adzê  w odniesieniu do u¿ytego rodka. Bez znaczenia jest te¿ argument porównawczy, ¿e
podobne rodki w ogóle bywaj¹ stosowane w innych pañstwach. Wyrok TK z dnia 12 grudnia
2005r, K 32/04, OTK-A 2005, nr 11, poz. 132.
18
Wyrok TK z dnia 25 maja 1999, SK 9/98, OTK 1999, nr 4, poz. 78.
W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego interpretacja zakazu naruszania istoty ograniczanego
prawa lub wolnoci nie powinna sprowadzaæ siê jedynie do p³aszczyzny negatywnej, akcentuj¹cej
odpowiednie miarkowanie dokonywanych ograniczeñ. Nale¿y widzieæ w nim równie¿ stronê pozytywn¹, zwi¹zan¹ z d¹¿eniem do wskazania  choæby przyk³adowo  pewnego nienaruszalnego rdzenia danego prawa lub wolnoci, który pozostawaæ winien wolny od ingerencji prawodawcy nawet
w sytuacji, gdy dzia³a on w celu ochrony wartoci wskazanych w art. 31 ust. 3 konstytucji. Wskazanie istoty prawa lub wolnoci powinno uwzglêdniaæ przy tym kontekst sytuacji, w której dochodzi do ograniczenia danego uprawnienia. Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999, P 2/98, OTK 1999,
nr 1, poz. 2.
19
Jak wskazuje Bogus³aw Banaszak nie ma jednolitoci w rozumieniu istoty wolnoci
i praw. Zaznaczaj¹ siê dwa stanowiska: 1. teoria istoty absolutnej, która zak³ada, ¿e istota prawa
lub wolnoci jest niezmienna, absolutna, niezale¿nie od sytuacji; 2. teoria istoty wzglêdnej  która
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niezbêdnoci i proporcjonalnoci musz¹ respektowaæ zarówno prawodawcy krajowi, jak te¿ UE20.
Przepis art. 51 mieci siê w rozdziale II Konstytucji Wolnoci, prawa
i obowi¹zki cz³owieka i obywatela. Oznacza to, ¿e zarówno po stronie w³adz
publicznych, jak i ka¿dej innej osoby ci¹¿y obowi¹zek powstrzymania siê od
jakiejkolwiek ingerencji w sferê tych wolnoci. Pogl¹d taki wyrazi³ TK w wyroku z dnia 19 lutego 2002, w którym stwierdzi³, ¿e prawodawca konstytucyjny
w art. 51 ustawy zasadniczej k³adzie nacisk przede wszystkim na ochronê jednostki wobec w³adz publicznych. W ustêpie 2 jako podmiot zobowi¹zany do
realizacji prawa, o którym mowa w tym przepisie, wskazane zosta³y w³adze
publiczne. Artyku³ 51 ust. 1 Konstytucji nie okrela w sposób jednoznaczny
podmiotu zobowi¹zanego do realizacji prawa zagwarantowanego w tym przepisie. Oznacza to, ¿e wymieniony przepis konstytucyjny dotyczy wszelkich przypadków, w których jednostka zobowi¹zana zostaje do ujawniania informacji
o sobie innym podmiotom, a wiêc tak¿e podmiotom prywatnym. [ ]. W wietle
art. 47 Konstytucji nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e ustawodawca ma konstytucyjny obowi¹zek zapewniæ jednostce odpowiedni¹ ochronê sfery prywatnoci
nie tylko przed ingerencj¹ ze strony podmiotów publicznych, ale równie¿ przed
ingerencj¹ ze strony innych jednostek i podmiotów prywatnych21.
Co wiêcej, po stronie w³adz publicznych istnieje obowi¹zek ochrony tych
wolnoci i zapewnienia mo¿liwoci swobodnego z nich korzystania, bez przeszkód ze strony nieuprawnionych podmiotów. Nale¿y zatem zagwarantowaæ
w konkretnych aktach prawnych, aby konstytucyjne prawa (w tym autonomii
informacyjnej) nie by³y realizowane z naruszeniem czy chocia¿by nara¿eniem na
jak¹kolwiek szkodê prawa do prywatnoci innych osób. Taki pogl¹d wyrazi³
tak¿e TK m.in. w wyroku z dnia 18 lutego 2004, w którym stwierdzi³, ¿e aspekt
pozytywny wolnoci jednostki polega na tym, ¿e jednostka mo¿e swobodnie
kszta³towaæ swoje zachowania w danej sferze, np. wybieraj¹c takie formy aktywnoci, które jej samej najbardziej odpowiadaj¹ lub powstrzymywaæ siê od
podejmowania jakiejkolwiek dzia³alnoci, za aspekt negatywny wolnoci jednostki polega na prawnym obowi¹zku powstrzymania siê  kogokolwiek  od
ingerencji w sferê zastrze¿on¹ dla jednostki. Funkcja prawodawcy przy regulowaniu wolnoci jednostki (praw wolnociowych) nie polega bowiem na ustanowieniu normy zezwalaj¹cej na okrelone zachowania lecz na wprowadzeniu
zak³ada, ¿e pojêcie istoty prawa lub wolnoci powinno byæ okrelane w zale¿noci od konkretnej
sytuacji, z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoci. B. Banaszak, Prawa cz³owieka i obywatela
w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 5, s. 57.
20
Wiêcej: L. Winiewski, Zakres ochrony prawnej wolnoci cz³owieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeñ w praktyce, [w:] Wolnoci i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce,
pod red. L. Winiewskiego, Warszawa 2006, s. 2134.
21
Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002, U 3/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 3.
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zakazu podejmowania dzia³añ, które utrudnia³yby podmiotowi danego prawa
kszta³towanie swojego zachowania w okrelonej sferze zgodnie z dokonanym
przez siebie wyborem22. Równie¿ NSA w wyroku z dnia 29 stycznia 2003
stwierdzi³, ¿e treæ i umiejscowienie art. 51 Konstytucji wskazuje, ¿e podstawa
do przetwarzania danych musi mieæ charakter wyrany i powinno siê do niej
stosowaæ wyk³adniê cieniaj¹c¹23.

22
23
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Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004, P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9.
Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2003, II SA 3085/01, LEX nr 156396.

Rozdzia³ 4. Ochrona danych osobowych
w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego
Prawo

do ochrony danych osobowych (okrelone w art. 51 Konstytucji) jest
wyspecjalizowanym rodkiem ochrony konstytucyjnych wartoci okrelonych
w art. 47 (i porednio art. 49) Konstytucji. Realizacjê gwarancji konstytucyjnej
okrelonej w art. 51 zapewnia z kolei ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997. Trybuna³ Konstytucyjny musia³ wielokrotnie definiowaæ zakres
autonomii informacyjnej jednostki i dopuszczalnoæ ingerencji w sferê prywatnoci.
W orzeczeniu z dnia 20 czerwca 2005 TK rozstrzyga³ kwestiê dopuszczalnoci wkroczenia w prywatnoæ obywateli ze wzglêdu na ochronê interesów i praw
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa oraz zapewnienia skutecznoci wykonywania zobowi¹zañ podatkowych (i innych nale¿noci) stanowi¹cych dochód Skarbu Pañstwa. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e ustawodawca zbyt szeroko okreli³
zakres uprawnieñ wywiadu skarbowego, poniewa¿ wkracza on w sferê ¿ycia
prywatnego jednostki. Jednoczenie uregulowania nie zawieraj¹ dostatecznych
zabezpieczeñ proceduralnych. Trybuna³ Konstytucyjny nie zakwestionowa³ natomiast funkcjonowania Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz utworzenia
urzêdów skarbowych w³aciwych dla pewnych kategorii podatników. Kolegia
bowiem nie kszta³tuj¹ i nie prowadz¹ polityki wewnêtrznej i zagranicznej pañstwa, ale uzgadniaj¹ dzia³ania w zakresie realizacji polityki celnej, podatkowej
i kontrolnej. Cele pañstwa mo¿na natomiast realizowaæ bez koniecznoci ingerencji w prywatnoæ jednostki1.
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 listopada 2002 w sprawie
abolicji podatkowej i deklaracji maj¹tkowych w zakresie obowi¹zku sk³adania
Wiêcej: Wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005, K 4/04, OTK-A 2005, nr 6, poz. 56.
Przed zmian¹ wynikaj¹c¹ z zaskar¿onej nowelizacji wywiad skarbowy móg³ gromadziæ, przetwarzaæ i wykorzystywaæ informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach maj¹tkowych tylko podlegaj¹cych kontroli. Po wejciu w ¿ycie zaskar¿onych przepisów wywiad skarbowy mo¿e
gromadziæ, przetwarzaæ i wykorzystywaæ wiêcej informacji o osobach. Drastycznoæ tych przepisów, zdaniem wnioskodawców, polega na tym, ¿e wywiad skarbowy bêdzie móg³ zdobywaæ i gromadziæ wszelkie informacje na temat obywateli nie tylko w trakcie czynnoci operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w zwi¹zku z obowi¹zkami finansowymi podatników. Dane mog¹
dotyczyæ rozmaitych dziedzin ¿ycia i bardzo du¿ej liczby osób. Bêdzie mo¿na, wed³ug wnioskodawców, bez przeszkód obserwowaæ i rejestrowaæ na filmie ludzi spaceruj¹cych po parku, rozmawiaj¹cych w kawiarni, w gmachu parlamentu, s¹du, w zak³adzie pracy a nawet przebywaj¹cych
w miejscach kultu religijnego. W kociele bêdzie mo¿na ustaliæ np., kto i jakie kwoty przeznaczy³
na tacê i w ten sposób sprawdzaæ, czy osoba posiada dochody nie znajduj¹ce pokrycia w ujawnionych ród³ach przychodów. Zaskar¿one przepisy nie zawieraj¹ ¿adnych zasad ograniczaj¹cych dzia³anie wywiadu skarbowego. Czynnoci mog¹ byæ podjête zarówno wobec podatnika jak inkasenta
podatków czy osoby trzeciej odpowiadaj¹cej za cudzy d³ug.
1
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deklaracji maj¹tkowych stwierdzi³ m.in. naruszenie prawa do prywatnoci
(art. 47 Konstytucji oraz porednio art. 51 Konstytucji)2. Ochrona ¿ycia prywatnego, zagwarantowana w art. 47, obejmuje tak¿e tzw. autonomiê informacyjn¹
(okrelon¹ w art. 51), która oznacza prawo do samodzielnego decydowania
o ujawnianiu innych informacji dotycz¹cych swojej osoby, a tak¿e prawo do
sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeli znajduj¹ siê w posiadaniu
innych podmiotów3. Informacje dotycz¹ce maj¹tku niew¹tpliwie nale¿¹ do sfery
prywatnoci jednostki (autonomii informacyjnej). Obowi¹zek wyjawienia ca³ego
maj¹tku zgromadzonego w ci¹gu ca³ego ¿ycia (z drobiazgowym wyliczeniem
jego sk³adników i ich wartoci) g³êboko wkracza w sferê ¿ycia prywatnego.
Ochrona prywatnoci nie ma charakteru absolutnego, jednak obowi¹zek
ujawnienia informacji o sobie musi wynikaæ z ustawy i tylko w granicach okrelonych przez ustawê zgodnie z konstytucyjn¹ zasad¹ proporcjonalnoci. Przepis
o deklaracjach maj¹tkowych jest wadliwy ze wzglêdu na niezachowanie przes³anek wymaganych przez art. 31 ust. 3 Konstytucji. Prawo do prywatnoci (art. 47
Konstytucji)  zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji  jest nienaruszalne nawet
w ustawach ograniczaj¹cych inne prawa, wydawanych w stanie wojennym
i wyj¹tkowym. Zatem nie jest mo¿liwe z³agodzenie przes³anek, po spe³nieniu
których mo¿na wkroczyæ w sferê ¿ycia prywatnego, nie nara¿aj¹c siê na zarzut
niekonstytucyjnej arbitralnoci.
Wzajemna relacja miêdzy tymi dwoma przepisami Konstytucji polega bowiem na tym, ¿e autonomia informacyjna (art. 51 Konstytucji) jest jednym
z elementów prawa do prywatnoci (w szerokim tego s³owa znaczeniu). Istnienie
w art. 51 ust. 2 Konstytucji odrêbnej regulacji dotycz¹cej proporcjonalnoci
wkraczania w prywatnoæ jednostki wynika z faktu, ¿e naruszenia prywatnoci
poprzez ¿¹danie niekoniecznych, lecz wygodnych dla w³adzy publicznej informacji o jednostce jest coraz czêstsze. Naruszenie prywatnoci (autonomii informacyjnej) mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, je¿eli jest to konieczne w demokratycznym pañstwie prawnym. Ograny pañstwa musz¹ zatem udowodniæ, ¿e z³amanie
autonomii informacyjnej by³o konieczne (niezbêdne) w demokratycznym pañstwie prawnym4.
2
Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002, K 41/02, OTK-A 2002, nr 6, poz.83. Deklaracje maj¹tkowe, o szczegó³owej treci (co do przedmiotu, szacunku i czasu w jakim maj¹tek zgromadzono),
z inkorporowanym w nich ryzykiem nierzetelnoci, ocenianym przez aparat administracyjny (co tworzy grobê odpowiedzialnoci ju¿ za sam fakt nierzetelnoci, a nie za zatajenie dochodu)  zosta³y
uznane we wniosku za rodz¹ce w¹tpliwoci (m.in.) co do: zachowania proporcjonalnoci (art. 31 ust.
3 Konstytucji), jako nak³adaj¹ce na zobowi¹zanego uci¹¿liwoci nie uzasadnione celem, który spodziewano siê dziêki niej osi¹gn¹æ przez wkroczenie w prywatnoæ. Tê za chroni¹ przepisy Konstytucji: art. 47 (co do zasady) i art. 51 (co do pozyskiwania informacji o obywatelach) [...].
3
Równie¿: wyrok TK z dnia 19 lutego 2002, U 3/01, OTK-A 2002 nr 1, poz. 3.
4
Wiêcej: J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie TK na pocz¹tku
XXI wieku, Kraków 2004, s. 461471.
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Na istotny zwi¹zek prawa do prywatnoci oraz do ochrony danych osobowych wskaza³ tak¿e TK m.in. ju¿ w orzeczeniu z 24 czerwca 1997 w sprawie
K 21/96. W orzeczeniu tym TK uzna³ równie¿, ¿e prawo do prywatnoci mo¿e
podlegaæ ograniczeniom. Konieczne jest jednak, aby za tym ograniczeniem przemawia³a inna norma, zasada lub wartoæ konstytucyjna, a stopieñ tego ograniczenia musi byæ proporcjonalny do rangi interesu, któremu ograniczenie to ma
s³u¿yæ5. Sêdzia TK Zbigniew Czeszejko-Sochacki nie podzieli³ (i z³o¿y³ zdanie
odrêbne) pogl¹du zawartego w orzeczeniu TK, stwierdzaj¹cego zgodnoæ art. 1
pkt 1 ustawy z 31 maja 1996 o zmianie ustawy o zobowi¹zaniach podatkowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie jakim przyzna³ naczelnikowi
urzêdu skarbowego kompetencje ¿¹dania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹, bez jakiejkolwiek kontroli s¹du. Uzna³, ¿e narusza to prawo do ochrony
prywatnoci i prawo do s¹du. Nie mo¿na bowiem, w d¹¿eniu do s³usznych
celów, pomin¹æ zasad i procedur obowi¹zuj¹cych w demokratycznym pañstwie
prawnym, za przewidziana w art. 34b kompetencja naczelnika urzêdu skarbowego ma charakter prewencyjny (bo nie ma jeszcze podstaw do wszczêcia postêpowania karno-skarbowego) i stanowi ingerencjê w prywatnoæ.
W innym wyroku z dnia 11 kwietnia 2000, TK orzek³, choæ niejednomylnie, o zgodnoci przepisów art. 182 i 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
Ordynacja podatkowa z Konstytucj¹ (m.in. art. 47, 31 ust. 3 oraz art. 51). Zdanie
odrêbne z³o¿yli sêdziowie: Andrzej M¹czyñski i Jadwiga Skórzewska-£osiak.
Ordynacja podatkowa (w art. 183) da³a naczelnikowi urzêdu skarbowego kompetencje do ¿¹dania ujawnienia przez podatnika informacji chronionych tajemnic¹
bankow¹. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi³, ¿e taki zapis w ustawie jest
przejawem hipokryzji prawa. Jeli bowiem podatnik w wyznaczonym terminie
nie udzieli ¿¹danej informacji ani nie upowa¿ni urzêdu skarbowego do wyst¹pienia do instytucji finansowej o przekazanie informacji lub odmówi jej udzielenia,
pozostaje to bez znaczenia dla dalszych czynnoci naczelnika urzêdu skarbowego. Ponadto czynnoci naczelnika urzêdu skarbowego nie podlegaj¹ zaskar¿eniu
przez podatnika (jest to naruszenie art. 78 oraz 77 ust. 2 Konstytucji). Sêdzia
5
Istnienie prawa do prywatnoci w polskim porz¹dku prawnym znalaz³o ju¿ potwierdzenie
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, który (wyrok z dnia 8 kwietnia 1994, III ARN 18/94) odniós³
koncepcjê ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c) do sfery ¿ycia prywatnego i sfery intymnoci,
wskazuj¹c m.in., i¿ : ochrona w tym zakresie mo¿e odnosiæ siê do wypadków ujawniania faktów
z ¿ycia osobistego i rodzinnego czy nadu¿ywania uzyskanych informacji. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e
styl ¿ycia, przejawy kultury w najrozmaitszych zakresach nale¿¹ do prywatnej sfery ¿ycia cz³owieka. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego  Izby Pracy, Ubezpieczeñ i Spraw Publicznych, OSNP 1994,
nr 4, poz. 55.
Na tym tle Trybuna³ Konstytucyjny rozwa¿y³, czy prawu do prywatnoci mo¿na de lege lata
przyznaæ rangê konstytucyjn¹. W dotychczasowym orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego ustabilizowa³o siê przewiadczenie, ¿e zasada demokratycznego pañstwa prawnego obejmuje swym zakresem tak¿e pewne treci materialne powi¹zane z prawami i wolnociami jednostki. Orzeczenie
TK z dnia 24 czerwca 1997, K 21/96, OTK 1997 nr 2, poz. 23.
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Andrzej M¹czyñski uzna³, ¿e tak sformu³owane przepisy umo¿liwiaj¹ organowi
w³adzy publicznej ingerencjê w ¿ycie prywatne (w tym równie¿ w stan maj¹tkowy). Jadwiga Skórzewska-£osiak zauwa¿y³a, ¿e precyzyjne okrelenie zakresu
sfery prywatnoci mo¿e co prawda byæ trudne, nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e
prawna ochrona ¿ycia prywatnego obejmuje informacje dotycz¹ce sytuacji maj¹tkowej. Podstawowym celem tajemnicy bankowej jest zapewnienie jednostce
ochrony przed mo¿liwoci¹ zapoznania siê podmiotów zewnêtrznych z danymi
stanowi¹cymi przedmiot tej tajemnicy. Ustawodawca, chc¹c ingerowaæ w prawa
i wolnoci, musi okreliæ precyzyjnie przes³anki tej ingerencji tak, aby ograniczyæ luz decyzyjny oraz stworzyæ odpowiednie mechanizmy kontroli dzia³ania
tych organów. Ponadto, art. 182 i 183 ordynacji podatkowej nie spe³niaj¹ wymogu koniecznoci ochrony porz¹dku publicznego ani proporcjonalnoci6.
W innej sprawie dotycz¹cej uprawnieñ organów kontroli skarbowej TK musia³ odnieæ siê do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który uzna³, ¿e
ustanowienie w ustawie o kontroli skarbowej szerszych mo¿liwoci pozyskiwania danych osobowych w postêpowaniu nieprocesowym (inaczej ni¿ ma to miejsce w k.p.k. czy k.k.s.), narusza konstytucyjnie chronione prawa i wolnoci
(w tym zakaz pozyskiwania i gromadzenia informacji o obywatelach, innych ni¿
niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawa). Organy kontroli skarbowej zosta³y uprawnione do uzyskiwania danych chronionych tajemnic¹ zawodow¹
(których to wcale organy te nie potrzebuj¹). Rzecznik Praw Obywatelskich wyrazi³ równie¿ obawê co do potencjalnie niew³aciwego wykorzystania uzyskanych informacji. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za, ¿e upowa¿nienie organów
kontroli skarbowej do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji ustawowych zadañ sformu³owane w taki sposób, obarczone jest kilkoma powa¿nymi wadami. Ogólne tylko odes³anie do zadañ ustawowych organów
kontroli skarbowej nie spe³nia przes³anki precyzyjnoci, wymaganej w sytuacji
ingerencji organów pañstwa w sferê prywatnoci cz³owieka. Drugie zastrze¿enie,
to brak okrelenia zwi¹zku, jaki ma zachodziæ miêdzy konkretnym typem danych, które maj¹ byæ zbierane a konkretnym celem czynnoci organów kontroli
skarbowej. Ponadto kwestionowany przepis ustawy o kontroli skarbowej zobowi¹zywa³ administratorów danych do udostêpnienia uprawnionemu kontrolerowi
wszystkich danych, o jakie zawnioskuje, bez jakichkolwiek gwarancji prawid³owego wykorzystania danych przez kontrolera. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e
wobec braku jakichkolwiek gwarancji proceduralnych, nawet bardzo ogólny wymóg celowoci ma znaczenie wy³¹cznie dla oceny prawid³owoci dzia³ania
samego organu; nie stwarza natomiast podstaw do odmowy udzielenia okrelonych informacji administratorowi danych. Wymóg powy¿szy w ¿adnej mierze

6
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Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2000, K 15/98, OTK 2000 nr 3, poz. 86.

nie spe³nia zatem roli gwarancyjnej z punktu widzenia dostêpnoci do danych
osobowych kontrolowanych podmiotów7.
Inaczej wygl¹da ochrona prywatnoci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
W wyroku z dnia 6 grudnia 2005 TK zauwa¿y³, ¿e ustawodawca ma swobodê
w ustalaniu zakresu ograniczeñ dotycz¹cych osób pe³ni¹cych funkcje publiczne,
z uwagi na nasilenie zjawisk korupcji i negatywn¹ reakcjê spo³eczn¹. Pozostawaæ one powinny w racjonalnym zwi¹zku z interesem publicznym, któremu
maj¹ s³u¿yæ, a ich zakres powinien byæ wspó³mierny do rangi tego interesu.
Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e wymóg informowania przez radnego
o dochodach osi¹ganych z tytu³u zatrudnienia lub innej dzia³alnoci zarobkowej,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u, nie wykracza poza granice
wynikaj¹ce z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Prawo do prywatnoci nie ma bowiem
charakteru absolutnego, a ograniczenie ochrony prawa do prywatnoci nale¿y
w tym przypadku rozpatrywaæ w kontekcie prawa do uzyskiwania informacji
(art. 61 Konstytucji). W odniesieniu do osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, ingerencja w sferê ¿ycia prywatnego mo¿e byæ znacznie g³êbsza, ni¿ to ma miejsce
w stosunku do innych osób. Sk³adanie owiadczeñ maj¹tkowych pe³ni funkcjê
antykorupcyjn¹. Ka¿dy z wyborców mo¿e sprawdziæ, czy maj¹tek radnego
wzrós³ (od poprzedniego roku) i czy odpowiada osi¹ganym dochodom8. Prawo
do ochrony danych osobowych jako element prawa do prywatnoci, nie mo¿e
równie¿ s³u¿yæ ochronie danych d³u¿nika. Powodowa³oby to nieuzasadnione
uprzywilejowanie d³u¿nika. Ochrona dóbr osobistych jednych nie mo¿e odbywaæ siê kosztem naruszania praw innych9.
W innym orzeczeniu TK stwierdzi³, ¿e udostêpnianie danych osobowych
jest dopuszczalne, gdy gwarantuje poszanowanie ¿ycia prywatnego osób, których dane te dotycz¹, a wolnoæ dostêpu do informacji i ochrona danych osobowych nie musz¹ pozostawaæ ze sob¹ w sprzecznoci. Rozwi¹zanie kolizji prawa
do informacji z jednej strony i prawa do prywatnoci z drugiej strony powinno,
wed³ug TK, opieraæ siê na dwóch za³o¿eniach. Po pierwsze, nie mo¿e dojæ do
ca³kowitej eliminacji jednego z praw (np. prawa do prywatnoci), ale konieczne
jest znalezienie równowagi. Po drugie, w takich przypadkach maj¹ istotne znaczenie istniej¹ce preferencje aksjologiczne wyra¿one w zasadach naczelnych
Konstytucji (tj. dobro wspólne, godnoæ ka¿dego cz³owieka)10.

Wyrok TK z dnia 17 czerwca 2008, K 8/04, OTK-A 2008 nr 5, poz. 81.
Wyrok TK z dnia 6 grudnia 2005, SK 7/05, OTK-A 2005 nr 11, poz. 129.
9
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie uzna³, ¿e prawo do ochrony danych osobowych, jako jeden z elementów prawa do ochrony w³asnej prywatnoci, ma swoje ród³o w przepisach art. 47, art. 49, art. 50 i art. 51 Konstytucji RP.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 wrzenia 2005, II SA/Wa 1443/05, LEX nr 204649.
10
Wyrok TK z dnia 20 marca 2006, K 17/05, OTK-A 2006 nr 3, poz. 30.
7
8
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W wyroku z dnia 26 padziernika 2005 TK uzna³ za niezgodne z konstytucj¹
przepisy ustawy o IPN ograniczaj¹ce dostêp do dokumentów Instytutu (art. 30
ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy o IPN s¹
niezgodne z art. 47 oraz 51 ust. 3 i 4 Konstytucji) poprzez uzale¿nienie prawa
dostêpu do dokumentów IPN od uzyskania statusu pokrzywdzonego11. Stwierdzi³, ¿e ograniczenie prawa dostêpu do tajnego (zastrze¿onego) zbioru dokumentów jest podyktowane dobrem wszystkich obywateli (ich bezpieczeñstwem) i ze
wzglêdu na zapewnienie prawid³owego funkcjonowania pañstwa i jego organów
 musi byæ respektowane. Osoba, która zosta³a zaliczona do kategorii pokrzywdzonych ma prawo do:
 ochrony danych osobowych na zasadach okrelonych w tej ustawie (art. 1
pkt 3);
 prawo do uzyskania informacji o posiadanych i dostêpnych, dotycz¹cych
jej dokumentach (art. 30 ust. 1);
 prawo do uzyskania w nie wgl¹du oraz do wydania jej kopii tych dokumentów (art. 31 ust. 1 i 2);
 prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych danych osobowych funkcjonariuszy, pracowników i wspó³pracowników organów bezpieczeñstwa (którzy
zbierali i oceniali dane o pokrzywdzonym)  (art. 32 ust. 1);
 prawo do za³¹czania do zbioru dotycz¹cych jej dokumentów, uzupe³nieñ,
sprostowañ, uaktualnieñ czy wyjanieñ (art. 33 ust. 1);
 prawo do ¿¹dania zwrotu przedmiotów, które w momencie utraty stanowi³y jej w³asnoæ lub by³y w jej posiadaniu (art. 33 ust. 4);
 prawo do anonimizacji dotycz¹cych jej danych (art. 34 ust. 1);
 prawo do zastrze¿enia, ¿e dotycz¹ce jej dane osobowe niepodlegaj¹ce
anonimizacji nie bêd¹ udostêpniane w celach badawczych przez okrelony czas,
jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 90 lat od daty ich wytworzenia (art. 37 ust. 1).
Nie dosz³o jednak do zrównania osób o statusie pokrzywdzonego z pozosta³ymi osobami zainteresowanymi dostêpem do dokumentów gromadzonych przez
IPN, chocia¿ dostêp maj¹ funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa i osoby, którym
IPN nie przyzna³ statusu pokrzywdzonego12.
Konstytucyjne prawo dostêpu do dokumentów urzêdowych i zbiorów danych, na gruncie ustawy o IPN, stosuje siê do dokumentów i zbiorów danych,
zawieraj¹cych informacje na podstawie celowo gromadzonych danych o tej osobie, a nie do wszystkich dokumentów zwi¹zanych z t¹ osob¹ w jakikolwiek
Wiêcej: A. Mocicka, Dostêp tylko dla wybranych, Gazeta Prawna 2005, nr 210.
Sêdzia Jerzy Stêpieñ, sprawozdawca w tej sprawie, podkreli³, ¿e wyrok nie oznacza likwidacji statusu pokrzywdzonego ani zrównania prawa osoby pokrzywdzonej z wszystkimi innymi zainteresowanymi osobami. Chodzi w szczególnoci o tych, którzy wytwarzali dokumenty znajduj¹ce
siê w archiwach IPN-u, czyli tajnych wspó³pracowników s³u¿b bezpieczeñstwa.
K. Rychter, Nie zrównano agentów z pokrzywdzonymi, Gazeta Prawna 2005, nr 232.
11
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82

sposób. Prawo do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób niezgodny z prawem nie mo¿e byæ
ograniczone jedynie do osób tzw. pokrzywdzonych, gdy¿ wszelkie ograniczenia
w korzystaniu z tych praw musz¹ byæ cile okrelone i zgodne z art. 31 ust. 3
Konstytucji. ¯aden interes pañstwa nie mo¿e sankcjonowaæ i usprawiedliwiaæ
zachowywania w dokumentach urzêdowych i zbiorach danych informacji nieprawdziwych. Ze wzglêdu na podwójny charakter danych (informacje osobiste
i o charakterze historycznym), nie mo¿e wchodziæ w grê ich usuniêcie13.
W wyroku z dnia 27 czerwca 2008 TK orzek³, ¿e art. 70a ustawy  przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego oraz o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim nie pozwala
osobom objêtym badaniem Komisji Weryfikacyjnej na dostêp do informacji ich
dotycz¹cych gromadzonych przez organ administracji rz¹dowej ani nie pozwala
na sprostowanie lub usuniêcie nieprawdziwych danych jest niezgodny z art. 51
ust. 3 i 4 Konstytucji. Przepis art. 70a formu³uje generalne prawo dostêpu do
dokumentów urzêdowych i zbiorów danych oraz prawo do ¿¹dania sprostowania
oraz usuniêcia informacji, bez wzglêdu na to, czy wobec zainteresowanego toczy
siê jakie postêpowanie prowadzone przez organy w³adzy publicznej. Dostêp do
akt sprawy przez strony postêpowañ oraz prawo ¿¹dania sprostowania lub usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹, zamieszczonych w aktach sprawy, w celu wydania indywidualnego
rozstrzygniêcia, jest jednym ze standardów sprawiedliwego postêpowania administracyjnego. Prawo dostêpu do dokumentów oraz prawo strony do wys³uchania
w zakresie informacji zbieranych przez organ prowadz¹cy postêpowanie w jego
Niegodne z Konstytucj¹ artyku³y ustawy o IPN:
Art. 30 ust. 1. Pokrzywdzonemu nale¿y, na jego wniosek, udzieliæ informacji o posiadanych
i dostêpnych, dotycz¹cych go dokumentach.
Art. 31 ust. 1.Pokrzywdzonego albo osobê mu najbli¿sz¹ Instytut Pamiêci informuje o istnieniu w archiwum Instytutu Pamiêci dotycz¹cych go dokumentów oraz o sposobie uzyskania w nie
wgl¹du.
2. Na wniosek pokrzywdzonego wydaje siê mu kopie dotycz¹cych go dokumentów.
Art. 33 ust. 1. Pokrzywdzony ma prawo za³¹czaæ do zbioru dotycz¹cych go dokumentów w³asne uzupe³nienia, sprostowania, uaktualniania, wyjanienia oraz dokumenty lub ich kopie. Dane ju¿
zawarte w dokumentach nie ulegaj¹ jednak zmianie.
Art. 35 ust. 2. Funkcjonariusza, pracownika lub wspó³pracownika organów bezpieczeñstwa
pañstwa, po uprzednim z³o¿eniu przez niego owiadczenia Instytutu Pamiêci o fakcie jego s³u¿by,
pracy lub wspó³pracy z tymi organami, informuje siê, na jego wniosek o dotycz¹cych go dokumentach znajduj¹cych siê w archiwum Instytutu Pamiêci.
Wyrok TK z dnia 26 padziernika 2005, K 31/04, OTK-A 2005 nr 9, poz. 103.
Po publikacji tego orzeczenia w prasie ukaza³y siê artyku³y, w których zastanawiano siê nad
potrzeb¹ nowelizacji ustawy o IPN  m.in. A. Mocicka, Czy trzeba zmieniæ ustawê o IPN, Gazeta Prawna 2005, nr 212; A. Stankiewicz, J. Kroner, Agenci zajrz¹ do teczek, Rzeczpospolita
2005 nr 252; J. Kroner, Teczki nie bêd¹ pu³apk¹ na k³amców, Rzeczpospolita 2005, nr 284.
13
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sprawie, wynika nie tylko z treci art. 51 Konstytucji, ale równie¿ z art. 2
Konstytucji. Kwestionowany przepis ustawy nie gwarantowa³ zainteresowanym
tych praw, dlatego te¿, zosta³ uznany za niekonstytucyjny14.
Równie¿ w wyroku z dnia 12 grudnia 2005 TK wypowiedzia³ siê na temat
zbierania (przetwarzania) danych osobowych przez Policjê. Przyzna³, ¿e wobec
zagro¿eñ istniej¹cych we wspó³czesnym wiecie dzia³ania operacyjne policji s¹
nieodzowne, ale czêsto dochodzi do kolizji miêdzy obowi¹zkiem ochrony obywateli a ich prawem do prywatnoci. Zabroni³ Policji zbieraæ danych niemaj¹cych zwi¹zku z prowadzonym ledztwem. Niekonstytucyjny okaza³ siê brak precyzji w okreleniu, jakie informacje o przestêpcach mo¿na gromadziæ (nie
powinna o tym decydowaæ sama Policja)15. Nastêpcza zgoda s¹du na zachowanie materia³ów operacyjnych zdobytych w sposób nielegalny (które powinny
ulec zniszczeniu) nie mo¿e ograniczaæ konstytucyjnego prawa okrelonego
w art. 51 ust. 4 (sprostowania informacji zebranych w sposób niezgodny z ustaw¹)16. Potencjalna celowoæ gromadzenia przez Policjê informacji nie mo¿e byæ
uto¿samiana z niezbêdnoci¹ w demokratycznym pañstwie prawnym. Zatem art.
20 ust. 2 ustawy o Policji, który nie okrela warunków kiedy mo¿na zbieraæ
informacje, a kiedy nale¿y od tego odst¹piæ, narusza art. 51 ust. 5 Konstytucji
(który wymaga, aby mo¿liwie szczegó³owo uregulowaæ zasady i tryb gromadzenia informacji o jednostce).
Za niekonstytucyjny zosta³ uznany tak¿e przepis, który nie przewidywa³
usuwania ze zbiorów danych zebranych o osobach podejrzanych o pope³nienie
przestêpstw ciganych z oskar¿enia publicznego, które zosta³y prawomocnie
uniewinnione, b¹d wobec których postêpowanie karne zosta³o prawomocnie
bezwarunkowo umorzone, niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê stosownego
orzeczenia, poniewa¿ dalsze gromadzenie danych osoby podejrzanej w tej sytuacji traci cechê niezbêdnoci. Mo¿liwoæ zachowania danych nie dotyczy danych
wra¿liwych, poniewa¿ zebrane dane nie mog¹ szkodziæ osobie prawomocnie
uniewinnionej oraz jest to sprzeczne z art. 20 ust. 18 ustawy.
Niedopuszczalne jest tak¿e by zgoda jednej osoby przes¹dza³a o ograniczeniu praw obywatelskich innej osoby. Zakwestionowany przez TK przepis ustawy
Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008, K 51/07, OTK-A 2008 nr 5, poz. 87.
Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005, K 32/04, OTK-A 2005 nr 11, poz. 132.
W sprawie K 32/04 Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ postanowienie o umorzeniu postêpowania
w zakresie badania zgodnoci art. 20 ust. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji, Dz. U. 2002
nr 7, poz. 58 z pó. zm. z art. 51 ust. 5 Konstytucji ze wzglêdu na cofniêcie wniosku przez RPO.
Postanowienie TK z dnia 23 listopada 2005, K 32/04, OTK-A 2005 nr 10, poz. 126.
J. Kroner, Funkcjonariuszom wolno zbyt wiele, Rzeczpospolita 2005, nr 290.
16
Trybuna³ Konstytucyjny musia³ miêdzy innymi rozstrzygn¹æ dopuszczalnoæ wykorzystania
w procesie karnym owoców zatrutego drzewa. Nastêpcza zgoda s¹du na zachowanie materia³ów
zebranych w ci¹gu piêciu dni (tymczasowego prowadzenia kontroli) legitymizuje mo¿liwoæ dalszego, ju¿ legalnego, wykorzystania tych informacji w postêpowaniu karnym.
14
15
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o Policji pozwala³ na inwigilacjê bez zgody s¹du. Wystarczy³a sama zgoda informatora na bycie inwigilowanym, a osoba utrzymuj¹ca kontakt z informatorem
by³a pods³uchiwana przy okazji. Taka zgoda nic nie kosztuje wyra¿aj¹cego j¹,
ale tak¿e niczego nie gwarantuje drugiej stronie, w której sferê prywatnoci
wkracza kontrola operacyjna. Dlatego te¿ TK uzna³, ¿e alternatywne traktowanie
zgody s¹du i pisemnej zgody jednego z uczestników przekazu informacyjnego
jest nieproporcjonalne i niezgodne z Konstytucj¹.
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ równie¿ nielegalnoæ zarz¹dzenia nr 617 Komendanta G³ównego Policji w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotycz¹cych m.in. fotografowania, daktyloskopowania18 poniewa¿ zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania informacji o obywatelach
mo¿e okrelaæ tylko ustawa. W zarz¹dzeniu Komendant G³ówny Policji okreli³
samodzielnie sytuacje, w których Policja pobiera np. odciski linii papilarnych
lub sytuacji w których Policja mo¿e nie ingerowaæ w konstytucyjne prawa obywateli.
W kolejnej sprawie dotycz¹cej Policji, Trybuna³ Konstytucyjny musia³ rozstrzygn¹æ, czy jest zgodny z art. 51 ust. 2 Konstytucji, 47 Konstytucji w zw.
z art. 31 ust. 3 Konstytucji zapis art. 62a ustawy o Policji, który zobowi¹zywa³
policjanta do poinformowania prze³o¿onego (w³aciwego do spraw osobowych)
o podjêciu przez ma³¿onka lub osoby pozostaj¹ce z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynnoci zarobkowych w podmiotach
wiadcz¹cych us³ugi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objêciu
w nich akcji lub udzia³ów, a tak¿e o fakcie bycia wykonawc¹ (zgodnie z prawem
zamówieñ publicznych) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podleg³ych ministrowi w³aciwemu do spraw wewnêtrznych, w terminie 14 dni od
dnia powziêcia informacji o tym zdarzeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich
(wnioskodawca) nie neguj¹c tego, ¿e przepis ten pe³ni rolê normy antykorupcyjnej, jednoczenie uzna³, i¿ art. 62a ustawy o Policji jest sprzeczny z zasad¹
zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. Kontrolowanej
regulacji prawnej nie mo¿na bowiem uznaæ za s³u¿¹c¹ osi¹gniêciu za³o¿onego
Art. 19 ust. 4, 18 oraz Art. 20 ust. 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990, Dz. U. 2002
nr 7, poz. 58 z pó. zm., oraz zarz¹dzenie Nr 6 Komendanta G³ównego Policji z dnia 16 maja 2002
w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policjê informacji oraz sposobów
i prowadzenia zbiorów tych informacji, Dz. Urz. KGP Nr 8 poz. 44 oraz Nr 9 poz. 47 s¹ niezgodne
z Konstytucj¹.
18
Trybuna³ uzna³, ¿e normy dotycz¹ce np. daktyloskopowania nie mog¹ byæ regulowane
w rozporz¹dzeniu i powinny byæ zamieszczane w ustawie. W lipcu 2006 znowelizowano ustawê
o policji. Doprecyzowano kataog sytuacji, w których policja mo¿e gromadziæ i przetwarzaæ informacje o osobach, tj. dane osobowe, odciski linii papilarnych, zdjêcia, znaki szczególne, pseudonimy.
WIK, Zaostrzenie zasad kontroli operacyjnej, Rzeczpospolita 2006 nr 170; A. Wyszomirska,
Informacje musz¹ byæ niszczone, Gazeta Prawna 2005 nr 241; M. Marczuk, Trudne rozstanie
z niekonstytucyjnym pods³uchem, Gazeta Prawna 2006 nr 16.
17
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przez ustawodawcê celu. Wnioskodawca stwierdzi³ ponadto, ¿e kwestionowane
unormowanie prawne zbyt drastycznie ingeruje w sferê prywatnoci osób trzecich pozostaj¹cych z policjantem we wspólnym gospodarstwie domowym. Ustawodawca nie wskaza³ przy tym wartoci konstytucyjnych, które uzasadnia³yby
wprowadzenie takiej regulacji. Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu
zaprezentowa³ zupe³nie inny pogl¹d. Uzna³ bowiem, ¿e kwestionowana regulacja
prawna jest niezbêdna i przydatna do osi¹gniêcia za³o¿onego przez ustawodawcê
celu, a stopieñ i zakres ograniczenia m.in. autonomii informacyjnej policjanta
i jego bliskich odpowiada wymogom proporcjonalnoci okrelonym w art. 31
ust. 3 Konstytucji. Obowi¹zek na³o¿ony na funkcjonariusza ma wy³¹cznie charakter informacyjny, a zbierane informacje dotycz¹ tylko niektórych policjantów
i nie s¹ udostêpniane publicznie19.
Trybuna³ Konstytucyjny rozpatruj¹c po³¹czone skargi Agnieszki Gargas-Litwiñskiej, Doroty Mroczek, Roberta W¹sowicza i Krzysztofa Buczka20 musia³
rozstrzygn¹æ czy art. 180 § 2 k.p.k., w zakresie w jakim dopuszcza zwolnienie
dziennikarza z tajemnicy zawodowej, jest zgodny m.in. z art. 51 ust. 2 Konstytucji. S¹d na podstawie zaskar¿onego przepisu zwolni³ ich z obowi¹zku zachowania tajemnicy. Radcowie zaskar¿yli to postanowienie, lecz s¹d II instancji utrzyma³ je w mocy. Zdaniem wnioskodawców, zaskar¿ony art. 180 §. 2 k.p.k.
niweczy instytucjê tajemnicy zawodowej, poniewa¿ obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej jest koniecznym warunkiem wykonywania tego zawodu.
Pole do nadu¿yæ stwarzaj¹ równie¿ ma³o precyzyjne zwroty (np. dobro wymiaru
sprawiedliwoci). Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ jednak, ¿e teoretycznie na
naruszenie wolnoci wskazanych w art. 49 i art. 51 ust. 2, mogliby siê raczej
powo³ywaæ klienci radców prawnych, a nie sami radcowie. Obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej ma chroniæ klientów, a nie radców. Zachowanie tajemnicy s³u¿bowej nie jest konstytucyjnym prawem radców prawnych. Nie mo¿na
zatem uznaæ, ¿e zwolnienie z obowi¹zku jej zachowania wówczas, gdy jest to
niezbêdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci i nie istniej¹ inne mo¿liwoci
ustalenia prawdy, narusza Konstytucjê21.
W innym orzeczeniu tajemnicy statystycznej TK orzek³, ¿e art. 180 § 1 k.p.k.,
w zakresie w jakim zwalnia z tajemnicy statystycznej, jest niezgodny z art. 51
Wyrok TK z dnia 23 lutego 2010, K 1/08, OTK-A 2010 nr 2, poz. 14.
Skar¿¹cy, w momencie wnoszenia skargi byli radcami prawnymi, którzy wiadczyli pomoc
prawn¹ na rzecz spó³ki Optimus S.A. W toku postêpowania karnego, tocz¹cego siê przeciwko
by³emu Prezesowi Zarz¹du Spó³ki i innym kieruj¹cym ni¹ osobom, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie uzna³a za konieczne przes³uchanie ich w charakterze wiadka (przy czym przes³uchanie mia³o dotyczyæ informacji objêtych tajemnic¹ zawodow¹ radcy prawnego).
21
Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004, SK 64/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 107.
A. Wyszomirska, Gwarancje poufnoci dla klienta, a nie dla radcy, Gazeta Prawna 2004,
nr 228; J.K., Radcê mo¿e przes³uchaæ, Rzeczpospolita 2004, nr 274.
19
20
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ust. 2 oraz art. 47 i 31 ust. 3 Konstytucji. Niekonstytucyjna nie by³a sama
dopuszczalnoæ zwolnienia z obowi¹zku zachowania tajemnicy statystycznej, co
brak wyranych przes³anek takiego zwolnienia przez prokuratora lub s¹d oraz
brak procedury umo¿liwiaj¹cej weryfikacjê o zwolnieniu z tego obowi¹zku.
Zw³aszcza, gdy objête tajemnic¹ s¹ dane osobiste dotycz¹ce ¿ycia prywatnego.
W takim przypadku ochrona danych statystycznych powinna byæ zaostrzona,
chocia¿ nie absolutna. Obowi¹zek statystyczny zosta³ wprowadzony w celu realizacji g³ównie interesu publicznego i w przeciwieñstwie do innych tajemnic nie
obejmuje informacji udzielanych dobrowolnie przez jednostki i w ¿adnym stopniu nie przysparza korzyci udzielaj¹cemu informacji. Zatem zwolnienie z tajemnicy statystycznej mo¿e doprowadziæ do samooskar¿ania udzielaj¹cego tych
informacji22.
W sprawie SK 40/01 TK stwierdzi³, ¿e ksiêgi stanu cywilnego to rejestry
szczególne, s³u¿¹ce gromadzeniu przez w³aciwe organy pañstwowe sk³adaj¹cych siê na stan cywilny informacji o obywatelach. Informacje te pozwalaj¹
nastêpnie na ustalenie zaistnienia okrelonych zdarzeñ i powstanie oznaczonych
skutków prawnych23. Na gruncie tej sprawy TK stwierdzi³, ¿e istota autonomii
informacyjnej (z art. 51 Konstytucji) ka¿dego cz³owieka sprowadza siê do pozostawienia ka¿dej osobie swobody w okreleniu dostêpnoci dla innych wiedzy
o sobie. Informacja odnosz¹ca siê do zaprzeczenia ojcostwa dziecka, póniej
uznanego przez skar¿¹cego, nale¿y do sfery prywatnoci zarówno ojca, jak
i dziecka. Osoby zainteresowane (np. rodzice) nie mog¹ ¿¹daæ wykrelenia ani
usuniêcia danych godz¹cych w ich prywatnoæ kreuj¹cych stan cywilnych i które
s¹ wymagane przepisami ustawy (o aktach stanu cywilnego). Naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony danych osobowych mo¿na ewentualnie doszukiwaæ
siê nie w samym ustawowym obowi¹zku rejestrowania okrelonych zdarzeñ, ale
w na³o¿eniu tego obowi¹zku z naruszeniem konstytucyjnej przes³anki niezbêdnoci w demokratycznym pañstwie prawnym. Skar¿¹cy wskazuje, ¿e utrzymywanie w treci aktu stanu cywilnego informacji o zaprzeczeniu ojcostwa narusza
wy¿ej wspomniane kryterium. Z drugiej jednak strony na rzecz spe³nienia przes³anki niezbêdnoci przemawia fakt, ¿e nie istnieje ¿aden inny sposób gromadzenia tych danych. W zwi¹zku z tym prawo do ochrony danych osobowych
okrelone w art. 51 ust. 2 Konstytucji nie podlega naruszeniu ze wzglêdu na sam
fakt gromadzenia i rejestrowania danych maj¹cych znaczenia dla ustalenia stanu
Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2011, K 33/08, OTK-A 2011 nr 10, poz. 116.
Skar¿¹cy uzna³ Szymona M. za swoje dziecko, po tym jak zosta³o obalone domniemanie
jego pochodzenia z ma³¿eñstwa matki ze Szczepanem M. W akcie urodzenia dziecka zosta³a
uwzglêdniona wzmianka dodatkowa o uznaniu dziecka, jednak w rubryce ojciec pozostawiono
dane Szczepana M.. Krzysztof Tobo³a (skar¿¹cy) wyst¹pi³ z wnioskiem o sprostowanie aktu urodzenia syna i wykrelenie danych Szczepana M.
Wyrok TK z dnia 12 listopada 2002, SK 40/01, OTK-A 2002 nr 6, poz. 81.
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cywilnego. Odnonie prawa do sprostowania lub usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹ TK stwierdzi³,
¿e w momencie dokonywania odpowiedniego wpisu w aktach urodzenia dziecka
domniemanie to istnia³o i stanowi³o podstawê kszta³towania stanu cywilnego
dziecka, a dane sk³adaj¹ce siê na stan cywilny jednej osoby mog¹ wp³ywaæ na
skutecznoæ praw innych osób. Z analizy przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego wynika, ¿e definitywne usuniêcie informacji z aktu urodzenia nie nastêpuje nawet w przypadku przysposobienia ca³kowitego. W takich przypadkach
dochodzi  albo mo¿e dojæ  do sporz¹dzenia nowego aktu urodzenia, a dotychczasowy akt urodzenia ze stosown¹ wzmiank¹ jest nadal zachowywany i mo¿e
byæ udostêpniany przysposobionemu po osi¹gniêciu pe³noletnoci.
W innej sprawie Mariusz Kamierczyk skarg¹ konstytucyjn¹ z dnia 27 marca 2006 wniós³ o stwierdzenie, ¿e art. 76 k.r.o., w zakresie, w jakim uniemo¿liwia uznanie dziecka po jego mierci, o ile nie pozostawia ono zstêpnych, jest
niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji. Zgodnoæ ze stanem faktycznym informacji gromadzonych przez organy w³adzy publicznej jest jednym z warunków wykonywania zadañ przez te organy i s³u¿y prawid³owoci rozstrzygniêæ indywidualnych wydawanych przez te organy. Trybuna³ Konstytucyjny podzieli³ pogl¹d,
¿e sam akt uznania dziecka nie dotyczy jednak sfery autonomii informacyjnej
i nie mo¿e byæ uwa¿any za rodek prostowania informacji zgromadzonych przez
organy w³adzy publicznej. Niemo¿noæ uznania dziecka zmar³ego bezpotomnie
nie dotyka bezporednio prawa do sprostowania informacji nieprawdziwych
(z art. 51 ust. 4 Konstytucji). Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia niezgodnoci z nim art. 76 k.r.o.24.
Trybuna³ Konstytucyjny w sprawie U 5/97 orzek³ niezgodnoæ z Konstytucj¹ zakwestionowanego przepisu § 5 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
Wyrok TK z dnia 16 lipca 2007, SK 61/06, OTK-A 2007 nr 7, poz. 77.
W tej sprawie równie¿ Marsza³ek Sejmu jak i Prokurator Generalny uznali, ¿e nie mo¿na ¿¹daæ sprostowania oraz usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych czy te¿ zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹, poniewa¿ akt stanu cywilnego zmar³ej córki skar¿¹cego zosta³ sporz¹dzony prawid³owo, zgodnie z wymogami ustawy. Nieadekwatnym wzorcem kontroli konstytucyjnoci
w tej sprawie jest powo³anie siê zatem na ten artyku³ Konstytucji. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e konstytucyjna ochrona musi przewidywaæ odpowiednie rozwi¹zania prawodawcze tak¿e na
wypadek mierci dziecka. Powinna szanowaæ uczucia rodziców i uwzglêdniaæ ich potrzebê ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy nie by³o to mo¿liwe przed jego mierci¹. Prawo rodziców
do ustalenia rodzicielstwa obejmuje równie¿ dziecko zmar³e, pomimo ¿e ustalenie nie doprowadzi
do ukszta³towania siê wiêzi rodzinnej z dzieckiem. Tymczasem zaskar¿ony przepis uniemo¿liwia
ustalenie rodzicielstwa w tej sytuacji. Zdaniem Trybuna³u nie tylko narusza przez to sferê osobistych i emocjonalnych odczuæ rodziców, ale przede wszystkim konstytucyjne prawo do ochrony
rodzicielstwa. W zwi¹zku z tym Trybuna³ uzna³, ¿e art. 76 ustawy z dnia 25 lutego 1964  kodeks
rodzinny i opiekuñczy, Dz. U. nr 9, poz. 59 z pó. zm., jest niezgodny z art. 47 Konstytucji
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 oraz w zwi¹zku z art. 18 Konstytucji.
J. Kroner, Ojciec mo¿e uznaæ zmar³e dziecko, Rzeczpospolita 2007, nr 165.
24
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i Opieki Spo³ecznej25. Mia³ na uwadze postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych, która gwarantuje ka¿demu prawo do ochrony dotycz¹cych go danych osobowych, oraz ¿e przetwarzanie danych osobowych
mo¿e mieæ miejsce ze wzglêdu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane
dotycz¹, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie okrelonym ustaw¹. Zgodnie
z art. 27 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 pkt 2 tej ustawy zabrania siê zbierania,
utrwalania, przechowywania, udostêpniania danych o stanie zdrowia bez zgody
osoby, której dotycz¹, chyba ¿e przepis szczególny ustawy na to zezwala i stwarza pe³ne gwarancje ich ochrony. Zaskar¿ony przepis nakazywa³ za uwidocznienie numeru statystycznego choroby w orzeczeniu lekarskim, a znajomoæ tego
numeru nie jest niezbêdna pracodawcy (do ustaleniu prawa do zasi³ku) i nie ma
gwarancji zachowania poufnego charakteru informacji o rodzajach chorób pracowników26.
We wniosku skierowanym do TK27, grupa pos³ów uzna³a, ¿e art. 22 ustawy
o CBA ogranicza prawa do prywatnoci oraz pozbawia prawa do ¿¹dania sprostowania oraz usuniêcia nieprawdziwych informacji. Artyku³ 22 pozwala CBA
gromadziæ wszelkie dane osobowe, jeli jest to uzasadnione charakterem realizo25
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 17 maja 1996 w sprawie orzekania o czasowej niezdolnoci do pracy Dz. U. Nr 63, poz. 202, § 5 ust. 1. Orzeczenie lekarskie
oraz orzeczenie o czasowej niezdolnoci do pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania
przez pracownika opieki nad chorym cz³onkiem rodziny jest wydawane na formularzu zawiadczenia
o czasowej niezdolnoci do pracy, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.
26
Trybuna³ Konstytucyjny postanowi³, ¿e utrata mocy obowi¹zuj¹cej §5 ust.1 rozporz¹dzenia
nast¹pi do 19 maja 1999 ze wzglêdu na potrzeby prawodawcze, stosowny czas na rozwa¿enie argumentów podniesionych w uzasadnieniu wyroku oraz potrzebê uchwalenie ustawy. Ponadto Trybuna³
orzek³, ¿e kwestionowany przepis rozporz¹dzenia poza konstytucj¹, narusza równie¿ art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci oraz art. 17 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Wyrok TK z dnia 19 maja 1998, U 5/97, OTK 1998, nr 4,
poz. 46.
Równie¿ S¹d Najwy¿szy rozstrzyga³ kwestiê czy pracodawca mo¿e ¿¹daæ od pracownika zawiadczenia o zarobkach u innego pracodawcy. W wyroku z dnia 8 maja 2002, SN stwierdzi³, ¿e
pracodawca mo¿e ¿¹daæ od pracownika z³o¿enia zawiadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy. Powód twierdzi³ natomiast, ¿e naruszono jego dobro osobiste w postaci prawa
do nieujawniania drugiego miejsca pracy (a wynika to z prawa do autonomii informacyjnej) oraz
prawa do prywatnoci. S¹d Najwy¿szy uzna³ jednak, ¿e zobowi¹zanie powoda do przedstawienia
zawiadczenia, które pozwoli³oby ustaliæ jego rzeczywist¹ sytuacjê materialn¹, nie nosi cech dzia³ania bezprawnego. Jest bowiem zgodne z postanowieniami ustawy o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych oraz postanowieniami regulaminu przyznawania zapomóg i zapomóg losowych
z zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych obowi¹zuj¹cego u strony pozwanej. Wiêcej: Wyrok
SN z dnia 8 maja 2002, I PKN 267/01, OSNP 2004, nr 6, poz. 99.
27
Grupa pos³ów wyst¹pi³a 17 lipca 2006 z wnioskiem o stwierdzenie niezgodnoci niektórych
przepisów ustawy o CBA z Konstytucj¹ RP oraz EKPC. Trybuna³ postanowieniem z dnia 21 listopada 2007 umorzy³ postêpowanie ze wzglêdu na niedopuszczalnoæ wydania wyroku ze wzglêdu na
utratê przez wnioskodawcê legitymacji czynnej, z powodu wczeniejszego rozwi¹zania Sejmu i zarz¹dzenia przez Prezydenta nowych wyborów do Sejmu i Senatu na 21 padziernika 2007, K 23/06,
OTK-A 2007 nr 10, poz. 141.
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wanych zadañ. Wnioskodawcy uwa¿aj¹, ¿e takie uprawnienie ingeruje w prawo
do prywatnoci i autonomiê informacyjn¹ (tym bardziej, ¿e dopuszcza siê zbieranie danych wra¿liwych, czyli np.: o stanie zdrowia, ¿yciu seksualnym), a ponadto
nie zosta³a zachowana zasada proporcjonalnoci; brakuje te¿ kontroli s¹dowej
legalnoci gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez CBA. W efekcie nie jest mo¿liwa obiektywna kontrola dzia³añ CBA. Z treci art. 22 ustawy
wynika te¿, ¿e mo¿liwe jest ograniczenie prawa do prywatnoci (autonomii informacyjnej) bez skonkretyzowania celów tego ograniczenia. Oznacza to, ¿e
ingerencja nie spe³nia wymogów ustawowej koniecznoci i okrelonoci dzia³ania w³adz publicznych oraz wykracza poza wymóg ograniczania prawa do prywatnoci jedynie w celach, dla których je wprowadzono28. Przy³¹czy³abym siê
do opinii, ¿e w demokratycznym pañstwie prawnym, konieczne i dopuszczalne
jest przetwarzanie danych osobowych tylko ze wzglêdu na ich potencjaln¹ przydatnoæ w przysz³oci. Brak jasnych i precyzyjnych przepisów dotycz¹cych mo¿liwoci zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez CBA nie gwarantuje poszanowania praw jednostki29.
Prokurator Generalny uzna³ jednak, ¿e zwalczanie korupcji jest wa¿nym
obowi¹zkiem pañstwa i jest konieczne w demokratycznym pañstwie prawnym
(spe³nia wymóg z art. 31 ust. 3 Konstytucji). Zatem gromadzenie danych (tak¿e
wra¿liwych), ich sprawdzanie oraz przetwarzanie stanowi uprawnione ograniczenie praw i wolnoci jednostki. Gwarancje dla osób, których dane te dotycz¹,
przewiduje procedura protokolarnego i komisyjnego zniszczenia. Nastêpuje to
niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê uniewinniaj¹cego orzeczenia. Zgodnie
z art. 13 ust. 4 ustawy o CBA zobowi¹zuje funkcjonariuszy CBA do poszanowania godnoci ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw cz³owieka niezale¿nie
od jego narodowoci, pochodzenia, wyznania, przekonañ politycznych, religijnych albo wiatopogl¹dowych. Tak¿e w opinii Sejmu art. 22 nie narusza przepisów Konstytucji i nie sprzeniewierza siê zasadzie proporcjonalnoci, a sama ju¿
instytucja kontroli jest form¹ ingerencji w prawa i wolnoci30. Do kwestii konNegatywn¹ opiniê na temat m.in. art. 22 ustawy o CBA wyrazi³ równie¿: W. Gontarski, Czy
godzi siê naruszaæ prawo do godnego ¿ycia, Rzeczpospolita 2006, nr 160.
29
Andrzej Sakowicz uwa¿a, ¿e art. 22 ustawy o CBA narusza zasadê okrelonoci ustawowej
ingerencji w sferê konstytucyjnych wolnoci i praw jednostki i mo¿e staæ siê samoistn¹ przes³ank¹
do stwierdzenia niekonstytucyjnoci. A. Sakowicz, Ingerencja w prywatnoæ musi byæ usprawiedliwiona, Rzeczpospolita 2006, nr 201.
30
Kwestionowany we wniosku pos³ów do TK o zbadanie zgodnoci z Konstytucj¹ art. 22.
Ustawy o CBA stanowi³, ¿e:
1. W zakresie swojej w³aciwoci CBA mo¿e uzyskiwaæ informacje, w tym tak¿e niejawnie,
gromadziæ je, sprawdzaæ i przetwarzaæ.
2. CBA w celu zapobie¿enia lub wykrycia przestêpstw, okrelonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz identyfikacji osób mo¿e przetwarzaæ informacje, w tym równie¿ dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na
28
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stytucyjnoci art. 22 ustawy o CBA z Konstytucj¹ wróci³ TK w sprawie
K 54/0731. Wówczas uzna³, ¿e CBA nie mo¿e bez zgody i wiedzy osoby przetwarzaæ jej danych osobowych, jeli tylko jest to uzasadnione charakterem zadañ
realizowanych przez CBA. Za niezgodne z Konstytucj¹ zosta³o uznane tak¿e:
zobowi¹zanie administratora zbioru danych do udostêpnienia danych na podstawie imiennego upowa¿nienia wydanego przez Szefa CBA okazanego przez
podstawie odrêbnych przepisów przez organy w³adzy publicznej i pañstwowe jednostki organizacyjne, a w szczególnoci z Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej, Krajowej Ewidencji Podatników,
Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru S¹dowego, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci, Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru P³atników Sk³adek, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Administratorzy danych gromadzonych w tych
rejestrach s¹ obowi¹zani do nieodp³atnego ich udostêpniania.
3. Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, przekazuje siê w szczególnoci na noniku
optycznym, magnetycznym lub w drodze teletransmisji.
4. W zakresie swojej w³aciwoci CBA mo¿e zbieraæ tak¿e wszelkie niezbêdne dane osobowe,
w tym równie¿, je¿eli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadañ, dane wskazane
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 nr 25, poz. 219 i nr 33, poz. 285), a tak¿e
korzystaæ z danych osobowych i innych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynnoci
operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, s³u¿by i instytucje pañstwowe oraz
przetwarzaæ je, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby,
której te dane dotycz¹.
5. Administrator zbioru danych jest obowi¹zany udostêpniæ okrelone w upowa¿nieniu dane
osobowe, o których mowa w ust. 4, na podstawie imiennego upowa¿nienia wydanego przez Szefa
CBA okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacj¹ s³u¿bow¹.
6. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestêpstwa przechowuje siê przez okres, w którym s¹ one niezbêdne dla realizacji ustawowych zadañ wykonywanych przez CBA. Funkcjonariusze CBA dokonuj¹ weryfikacji tych danych nie rzadziej ni¿ co 10 lat od dnia uzyskania informacji,
usuwaj¹c dane zbêdne.
7. Dane osobowe ujawniaj¹ce pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿noæ wyznaniow¹, partyjn¹ lub zwi¹zkow¹ oraz dane
o stanie zdrowia, na³ogach lub ¿yciu seksualnym osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw
ciganych z oskar¿enia publicznego, które nie zosta³y skazane za te przestêpstwa, podlegaj¹ komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezw³ocznie po uprawomocnieniu siê stosownego orzeczenia.
8. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór upowa¿nienia, o którym
mowa w ust. 5, zakres i tryb jego wydawania oraz zakres przedmiotowy upowa¿nienia maj¹c na
uwadze zapewnienie prawid³owego wykonania czynnoci przez funkcjonariusza CBA.
9. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporz¹dzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania CBA informacji przez organy, s³u¿by i instytucje pañstwowe, o których mowa w ust. 2 i 4,
z uwzglêdnieniem sposobu dokumentowania tych informacji oraz podmiotów upowa¿nionych do
ich przekazywania.
10. Prezes Rady Ministrów okreli, w drodze rozporz¹dzenia, sposoby przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 2 i 4, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych
CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowi¹zuj¹cych przy
przetwarzaniu danych, uwzglêdniaj¹c potrzebê ochrony danych przed nieuprawnionym dostêpem.
Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006, Dz. U. 2014, poz.
1411 z pó. zm.
31
Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009, K 54/07, OTK-A 2009 nr 8, poz. 86.
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funkcjonariusza wraz legitymacj¹ s³u¿bow¹, nieokrelony precyzyjnie okres weryfikacji prawdziwoci i przydatnoci zbieranych danych osobowych (nie rzadziej ni¿ co 10 lat) oraz procedura postêpowania z danymi wra¿liwymi (o na³ogach, stanie zdrowia, ¿yciu seksualnym)32. Trudno by³o uznaæ za legalne
korzystanie przez CBA z danych wra¿liwych (oraz informacji uzyskanych
w toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych) bez wiedzy i zgody osoby, której
dane dotycz¹, bez jednoczesnego zagwarantowania instrumentów kontroli sposobów przechowywania i weryfikacji tych danych oraz sposobu usuwania danych
zbêdnych z punktu widzenia realizacji ustawowych zadañ CBA33.

32
Przepisy art. 22 ust. 2-7 przesta³y obowi¹zywaæ od dnia 2 wrzenia 2010, Dz. U. Nr 151,
poz. 1014.
33
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 doczeka³ siê licznych
komentarzy prasowych. Ewa Siedlecka proponuje, aby kontrolowaæ czy s³u¿by (CBA) zbieraj¹
tylko to, co im wolno, i niszcz¹ to, co nie s³u¿y ciganiu przestêpstw. E. Siedlecka, Trybuna³
koñczy pods³uchowisko, Rzeczpospolita z dnia 24 czerwca 2009, <http://wyborcza.pl/1,76842,67
50534,Trybunal_konczy_podsluchowisko.html>, dostêp: 5 grudnia 2014.

92

Rozdzia³ 5. Prawo do ochrony danych osobowych
a wolnoæ wypowiedzi w wietle orzecznictwa
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w swoich orzeczeniach czêsto wytycza³
granice prywatnoci i stwierdza³, ¿e ochrona ¿ycia prywatnego (okrelona
w art. 8 Konwencji) nie ma charakteru absolutnego i musi byæ równowa¿ona np.
wolnoci¹ s³owa (okrelon¹ w art. 10 tej¿e Konwencji). Wielokrotnie podkrela³
te¿, ¿e obowi¹zkiem prasy (a nie tylko przywilejem) jest rozpowszechnianie
informacji i opinii w sprawach dotycz¹cych interesu publicznego, ale równoczenie rozgranicza³ kontrowersyjny nawet w formie ale rzetelny, obiektywny
i prawdziwy g³os mediów w dyskusji publicznej od ingerencji prasy w sferê
¿ycia prywatnego jedynie w celu wywo³ania sensacji. Jak wskazuje ETPC media
nie pe³ni¹ roli stra¿nika demokracji, gdy ingeruj¹ w prywatnoæ osób, które
nie pe³ni¹ ¿adnej publicznej funkcji. Przypomnia³ tak¿e, ¿e ochrona ¿ycia prywatnego (i danych osobowych) ma szczególne znaczenie dla prawid³owego rozwoju osobowoci cz³owieka1.
W sprawie von Hannover v. Niemcy ETPC wyrazi³ pogl¹d, ¿e choæ opinia
publiczna ma prawo do informacji, która to jest podstawowym prawem w demokratycznym spo³eczeñstwie, oraz ¿e w pewnych szczególnych okolicznociach
mo¿e nawet obejmowaæ aspekty ¿ycia prywatnego osób publicznych, (zw³aszcza
gdy dotyczy polityków), to ka¿dy ma prawo do ochrony prywatnoci. W tym
przypadku publikacja zdjêæ z wakacji Ksiê¿ny Karoliny von Hannover i jej mê¿a
Ksiêcia Ernsta Augusta von Hannover nie s³u¿y³a jakiejkolwiek debacie publicznej, a wy³¹cznie ujawnieniu i komentowaniu szczegó³ów z ¿ycia prywatnego
skar¿¹cej2. Strasburscy sêdziowie w toku procedowania weryfikowali bowiem
dwie okolicznoci: czy ujawnianie to¿samoci, wizerunku oraz faktów dotycz¹cych jednostki, a zw³aszcza jej ¿ycia prywatnego, dotyka³o osobê publiczn¹
i ³¹czy³o siê ze sprawowan¹ przez ni¹ publiczn¹ rol¹ oraz czy publikacja stanowi³a wk³ad w debatê publiczn¹3.
1
Zob: teza 39, Judgment in the case of Armoniene v. Lithuania, (Application no. 36919/02),
25 listopada 2008
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89823>, dostêp: 28 lutego 2014.
2
Zob. teza 63 i 64 Judgment in the case of von Hannover v. Germany, (Application no. 59320/
/00). 24 czerwca 2004
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61853>, dostêp: 4 marca 2014.
3
Wiêcej: I. C. Kamiñski, Determinanty dzia³alnoci dziennikarskiej. Uprawnienia i obowi¹zki
dziennikarskie w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, [w:] Status prawny
dziennikarza, pod red. W. Lisa, Warszawa 2014, LEX nr 198161.
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Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w sprawie Wêgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce musia³ rozstrzygaæ konflikt miêdzy ochron¹ danych
osobowych a prawem do informacji w Internecie. Prawnicy, Tadeusz Smolczewski i Szymon Wêgrzynowski, (wspólnicy kancelarii prawnej Iurator) wnieli
sprawê do ETPC, gdy¿ s¹dy polskie nie uwzglêdni³y ich roszczenia i nie nakaza³y wydawcy Rzeczpospolitej usuniêcia z archiwum gazety artyku³ów, w których Anna Marsza³ek i Bertold Kittel zarzucili im nieuzasadnione czerpanie
korzyci z likwidacji upadaj¹cych przedsiêbiorstw pañstwowych (których likwidatorem by³ Smolczewski) oraz odzyskiwania w imieniu spó³ki Argon pieniêdzy
od Skarbu Pañstwa (czym zajmowa³ siê Wêgrzynowski). Sprawa o naruszenie
dóbr osobistych Wêgrzynowskiego i Smolczewskiego, spowodowana by³a m.in.
publikacj¹ ww. dziennikarzy: Wojewoda w sieci. Prawnicy wnieli powództwo
przeciwko: dziennikarzom, ówczesnemu redaktorowi naczelnemu (Maciejowi
£ukaszewiczowi) oraz wydawcy Rzeczpospolitej (Presspublica Sp. z o.o.).
Sprawa zakoñczy³a siê zas¹dzeniem od dziennikarzy i redaktora naczelnego zadoæuczynienia i nakazaniem publikacji przeprosin4. Wyrok  choæ korzystny
 nie przyniós³ satysfakcji Wêgrzynowskiemu i Smolczewskiemu. W kolejnym
powództwie przeciwko naczelnemu i wydawcy Rzeczpospolitej domagali siê
usuniêcia inkryminowanego artyku³u z internetowego archiwum gazety. Rzeczpospolita odmówi³a usuniêcia artyku³u z archiwum i podnios³a, ¿e w bibliotekach i tak istniej¹ papierowe wersje tego¿ artyku³u. Dlatego ¿¹danie prawników
uzna³a za absurdalne. S¹d Okrêgowy w Warszawie powództwo Wêgrzynowskiego i Smolczewskiego oddali³, uzna³ ¿e zmuszanie gazety do usuniêcia artyku³u
z Internetu mija³oby siê z celem i by³oby przejawem cenzury. Ponadto prawnicy
zostali ju¿ za ten artyku³ publicznie przeproszeni. Wêgrzynowski i Smolczewski
odwo³ali siê od tego wyroku, ale S¹d Apelacyjny w Warszawie oddali³ apelacjê
jednego z nich, a apelacji drugiego w ogóle nie wzi¹³ pod uwagê, bo nie zosta³a
op³acona w terminie. Uzna³ bowiem, ¿e istnienie wersji elektronicznej (on-line)
artyku³u nie jest okolicznoci¹ nieujawnian¹ nieznan¹ w pierwszym procesie.
Gdy SN odmówi³ przyjêcia sprawy do rozpoznania, prawnicy z³o¿yli skargê do
ETPC w Strasburgu. Twierdzili, ¿e naruszone zosta³o ich prawo do poszanowania
4
S¹d Okrêgowy w Warszawie (jako s¹d pierwszej instancji) zobowi¹za³ Annê Marsza³ek, Bertolda Kittela i Macieja £ukaszewicza do opublikowania owiadczenia: Zarz¹d Spó³ki Presspublica
oraz Maciej £ukaszewicz Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita przepraszaj¹ Panów Tadeusza Smolczewskiego i Szymona Wêgrzynowskiego za opublikowanie artyku³u p.t. Wojewoda w
sieci, zamieszczonego w Rzeczpospolitej w dniu 2/3 grudnia 2000 r., zawieraj¹cego treci dotycz¹ce ich dzia³alnoci zawodowej, naruszaj¹ce ich dobra osobiste w Rzeczpospolitej, Gazecie
Wyborczej, Palestrze i Radcy Prawnym oraz do 30 tys. zadoæuczynienia na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek Nadzieja w Chorzowie. S¹d Apelacyjny w Warszawie oddali³ apelacjê pozwanych utrzymuj¹c w mocy wyrok s¹du okrêgowego.
Wiêcej: <http://naszeblogi.pl/14280-kittel-i-marszalek-bez-prawa-do-zawodu>, dostêp: 28 lutego 2014.
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¿ycia prywatnego i dobrego imienia, poniewa¿ znies³awiaj¹cy ich artyku³ wci¹¿
mo¿na przeczytaæ w Internecie.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³, ¿e Internet jest narzêdziem informacji i komunikacji w znacznym stopniu ró¿ni¹cym siê od tradycyjnych mediów drukowanych, zw³aszcza jeli chodzi o zdolnoæ do przechowywania
i przekazywania informacji. Z tego powodu ryzyko naruszenia prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego oraz rodzinnego jest w tym przypadku wy¿sze ni¿
w przypadku mediów drukowanych (teza 58). Zauwa¿y³ równie¿, ¿e skar¿¹cy,
kieruj¹c po raz pierwszy powództwo przeciwko wydawcy dziennika Rzeczpospolita, nie domagali siê podjêcia odpowiednich kroków celem usuniêcia lub
sprostowania dotycz¹cego ich artyku³u, pomimo faktu, i¿ ukaza³ siê on jednoczenie zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. To w³anie z tego powodu s¹dy krajowe nie mog³y orzekaæ w tej sprawie po raz drugi. Trybuna³ Konstytucyjny podkreli³ tak¿e, ¿e organy s¹dowe nie maj¹ obowi¹zku podejmowania
dzia³añ, których celem jest usuniêcie z domeny publicznej wszelkich ladów
publikacji, co do których w przesz³oci zapad³o prawomocne orzeczenie stwierdzaj¹ce, i¿ taka publikacja narusza prawa osób prywatnych. Archiwa internetowe s³u¿¹ interesowi publicznemu i podlegaj¹ gwarancjom wynikaj¹cym z ochrony swobody wypowiedzi. Jednym z istotnych zadañ prasy, zw³aszcza w dobie
rozwoju Internetu, poza sprawowaniem funkcji kontrolnej, jest w³anie dokumentowanie rzeczywistoci i udostêpnianie spo³eczeñstwu informacji z przesz³oci (teza 59). Dlatego te¿ ETPC nie dopatrzy³ siê w dzia³aniu organów pañstwa
wzglêdem skar¿¹cych naruszenia art. 8 konwencji5.

5
Judgment in the case of Wêgrzynowski and Smolczewski v. Poland, (Application no. 33846/
07), 16.07.2013, <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122365>, dostêp:
28 lutego 2014.
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Rozdzia³ 6. Prawo do informacji w wietle
ustawy o dostêpie do informacji publicznej
Brak oddzielnej ustawy o dostêpie do informacji publicznej przed 6 wrzenia
2001 (a faktycznie 1 stycznia 2002) powodowa³, ¿e jedno z kluczowych praw
politycznych okrelonych w Konstytucji nie mog³o byæ w pe³ni realizowane.
Dosz³o do kuriozalnej sytuacji, w której wczeniej okrelono wyj¹tki od zasady
(dostêpu do informacji), ni¿ same zasady. W uzasadnieniu do projektu ustawy
wskazywano, ¿e proponowane rozwi¹zanie ma rozwijaæ i precyzowaæ konstytucyjn¹ zasadê, ¿e informacja publiczna jest jawna (a wiêc i dostêpna poza sytuacjami ograniczenia jawnoci w drodze ustaw lub w zwi¹zku z ochron¹ prywatnoci), wyznacza zakres jawnoci informacji publicznej oraz prawo dostêpu do
tej informacji w porz¹dku prawnym RP.
Podczas tworzenia ustawy o ochronie danych osobowych zastanawiano siê,
czy oczywicie s³uszna idea ochrony prywatnoci (interesów) jednostki nie niesie przypadkiem zagro¿eñ dla wolnoci obywatelskich, tj. prawa do informacji,
wolnoci nauki, wolnoci prasy czy wolnoci gospodarczej. W praktyce okaza³o
siê, ¿e wprowadzenie ustawy o ochronie danych osobowych mia³o negatywne
konsekwencje przede wszystkim dla dziennikarzy. Uchwalenie bowiem ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 padziernika 1997 oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 spowodowa³o koniecznoæ
uchwalenia ustawy, która okrela³aby zakres, formy i tryb udostêpniania informacji w celu zrównowa¿enia zasady ochrony informacji z konstytucyjnym prawem dostêpu do informacji publicznej1. Myl¹ przewodni¹ pracy nad projektem
tej ustawy, by³y s³owa wypowiedziane kiedy przez wicemarsza³ka Sejmu pierwszej kadencji profesora socjologii Jacka Kurczewskiego [ ], który powiedzia³,
¿e w³adza powinna byæ czysta i przezroczysta, a tak¿e s³owa profesor Ewy
£êtowskiej, która stwierdzi³a, ¿e korupcja jest przyk³adem zjawiska, które rozkwita w ciemnoci. Wiêcej mo¿e uczyniæ jasne wiat³o wokó³ niej ni¿ najsurowsze sankcje karne. Ustawa ta ma w³anie pomóc w tym owietleniu procedur
decyzyjnych, zapewniæ dostêp do informacji zwyk³ym obywatelom, przede
wszystkim obywatelom oraz organizowanym przez nich stowarzyszeniom,
zwi¹zkom, porozumieniom, grupom nacisku i tak dalej. Jak siê wyrazi³ Henryk
Wujec: Chodzi o to, ¿eby obywatele byli aktywni w procesie stanowienia prawa, ¿eby nie by³o w ten sposób, ¿e raz na cztery lata wybiera siê parlament
i wtedy uczestniczy tylko w kampanii wyborczej. Chodzi o to, ¿eby obywatele
1
Uzasadnienie do projektu ustawy o dostêpie do informacji publicznej, druk nr 2094 <http://
orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf?OpenDatabase>, dostêp: 9 lipca 2013.
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mieli sta³y dostêp do tego, co jest stanowione zarówno w parlamencie, jak
w innych organach w³adzy2.
Wejcie w ¿ycie ustawy o ochronie danych osobowych przy jednoczesnym
braku kompleksowej regulacji dotycz¹cej dostêpu do informacji publicznej spowodowa³o ca³kowit¹ blokadê dostêpu do jakichkolwiek informacji z urzêdów
publicznych. Nie tylko zreszt¹ z urzêdów publicznych. Ustawa o ochronie danych osobowych zosta³a potraktowana jako parasol dla ka¿dej instytucji, która
nie chcia³a udzieliæ ¿adnej informacji, np. Ministerstwo Sprawiedliwoci odmówi³o podania nazwisk prezesów s¹dów, a odmowê uzasadni³o ustaw¹ o ochronie
danych osobowych3.
Ustawa o dostêpie do informacji publicznej, ju¿ na etapie projektu, nie
przewidywa³a uprzywilejowanej pozycji dziennikarzy4. Od jej wejcia w ¿ycie,
czyli od dnia 1 stycznia 2002 przesta³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie w sprawie
trybu udostêpniania prasie informacji oraz organizacji i zadañ rzeczników prasowych w urzêdach organów administracji rz¹dowej. Na mocy tego rozporz¹dzenia
Rady Ministrów wy³¹cznie dziennikarze lub redakcje byli uprawnieni do ¿¹dania
informacji o dzia³alnoci naczelnych, centralnych, terenowych organów administracji rz¹dowej, przedsiêbiorstw pañstwowych, spó³ek Skarbu Pañstwa i innych
pañstwowych jednostek organizacyjnych. Organy te musia³y udzieliæ informacji
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 24 godziny od zwrócenia siê dziennikarza lub
redakcji o informacjê. Ponadto organy administracji pañstwowej, zobowi¹zane
2
Henryk Wujec na 86. posiedzeniu Sejmu III kadencji, dnia 13 wrzenia 2000 <http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/21D32B95>, dostêp: 08 lipca 2013.
3
Pogl¹d taki wyrazi³a prof. dr hab. Ewa Kulesza na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw dotycz¹cych prawa obywateli do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, a tak¿e dotycz¹cych jawnoci procedur decyzyjnych i grup interesów w dniu 19 grudnia 2000
<http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/BC0551F090B08A04C1256B73003D21D8?OpenDocument>, dostêp: 8 lipca 2013.
4
Ekspertka Komisji, dr hab. Teresa Górzyñska, mówi¹c o tym dla kogo jest ta ustawa, stwierdzi³a, ¿e: przede wszystkim dla obywateli, dla ka¿dego  to jest ustawa o prawie obywateli do
informacji. Dla obywatela, urzêdnika, prasy i dla innych podmiotów. Chcê tu jeszcze wspomnieæ,
¿e jeli chodzi o prasê, to w trakcie prac nad projektem przyjêto zasadê, ¿e prasa nie bêdzie
w ¿aden sposób faworyzowana, ¿e ka¿dy bêdzie mia³ taki sam dostêp do informacji.
<http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/E115DE844AAB0BAAC1256B73003DCF28?OpenDocument>, dostêp: 12 lipca 2013.
Podobny pogl¹d wyrazi³a Anna Grzymis³awska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Stwierdzi³a bowiem, komentuj¹c zawi³oæ definicji maj¹tku publicznego, proponowanych w ustawie o dostêpie do informacji publicznej, ¿e: naprawdê, projekt ustawy, nad którym
pracujemy, nie jest przeznaczony dla urzêdników i dziennikarzy. Mam nieodparte wra¿enie, ¿e my
piszemy ustawy dla dziennikarzy, a ja bym chcia³a, rz¹dowi na tym bardzo zale¿y, ¿eby by³a to
ustawa równie¿ dla rodowiska dziennikarskiego, ale tak¿e dla wszystkich  o to chodzi przy dostêpie do informacji. Wydaje mi siê, ¿e czynnik dziennikarski jest tu decyduj¹cy.
<http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/E115DE844AAB0BAAC1256B73003DCF28?OpenDocument>, dostêp: 12 lipca 2013.
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by³y do dzia³ania nie tylko na wniosek, ale z w³asnej inicjatywy nawi¹zywaæ
i rozwijaæ kontakty z pras¹ oraz udostêpniaæ informacje mog¹ce zainteresowaæ
opiniê publiczn¹. Odmowa udzielenia informacji mo¿liwa by³a tylko ze wzglêdu
na ochronê tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej lub innych tajemnic prawnie chronionych5.
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o dostêpie do informacji publicznej nie przewiduje szczególnych uprawnieñ dla prasy w zakresie dostêpu do informacji publicznej. Korzysta ona z dostêpu do informacji publicznej na zasadach ogólnych.
Podczas debaty nad projektem ustawy o dostêpie do informacji pojawi³o siê
pytanie o g³ównego adresata ustawy. Pose³ AWS, Jan Chmielewski pyta³ o to,
czy ten projekt jest bardziej dla obywateli, czy bardziej dla dziennikarzy.
W naszym projekcie staralimy siê k³aæ nacisk  w ogóle tu siê s³owo dziennikarze nie pojawia  na to, ¿e to jest projekt dla obywateli, ¿e to jest realizacja
prawa obywateli do informacji, do udzia³u w procesach decyzyjnych, poprzez
wyra¿anie swojej opinii. Tak wiêc staralimy siê nadaæ charakter obywatelski,
zgodnie z definicj¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego.6
Tak¿e NSA w wyroku z dnia 29 lipca 2004 potwierdzi³, ¿e ustawa z dnia
6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej, samodzielnie i kompleksowo reguluje problematykê dostêpu do informacji publicznej. Dlatego te¿, art. 22
ust. 17 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 o dostêpie do informacji publicznej,
w zakresie w jakim przys³uguje podmiotowi prawo do wniesienia powództwa do
s¹du powszechnego o udostêpnienie informacji publicznej, stosuje siê tak¿e
w odniesieniu do prasy8.
W obecnym brzmieniu art. 5 ustawy o dostêpie do informacji publicznej9 nie
wprowadza wprost, jako przes³anki ograniczenia prawa do informacji, ochrony
5
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie udostêpniania prasie informacji oraz organizacji
i zadañ rzeczników prasowych w urzêdach organów administracji rz¹dowej z dnia 7 listopada
1995, Dz. U. nr 132, poz. 642 uchylone 1 stycznia 2002 r. na mocy art. 24 ust. 3 ustawy o dostêpie
do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001 r., Dz. U. 2014, poz. 782.
6
Wyst¹pienie pos³a Henryka Wujca na 86. posiedzeniu Sejmu III kadencji, dnia 13 wrzenia
2000 <http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/08d7ebab5f43
8704c125749d00354499?OpenDocument>, dostêp: 8 lipca 2013.
7
Art. 22 1.Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostêpu do informacji publicznej ze wzglêdu
na wy³¹czenie jej jawnoci z powo³aniem siê na ochronê danych osobowych, prawo do prywatnoci
oraz tajemnicê inn¹ ni¿ informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, przys³uguje prawo wniesienia powództwa do s¹du powszechnego o udostêpnienie takiej informacji. Przepis
ten zosta³ uchylony ustaw¹ (nowelizacj¹), która wesz³a w ¿ycie 29 grudnia 2011.
8
Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2004, OSK 693/04, LEX nr 164847.
9
Art. 5 ust. 2 ustawy o dostêpie do informacji publicznej stanowi, ¿e prawo do informacji
publicznej podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatnoæ osoby fizycznej lub tajemnicê przedsiêbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne, maj¹cych
zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiêbiorca rezygnuj¹ z przys³uguj¹cego im prawa. Ustawa
o dostêpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001, Dz. U. 2014, poz. 782.
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danych osobowych. Nie oznacza to jednak, ¿e na gruncie ustawy o dostêpie do
informacji publicznej relacje miêdzy dostêpem do informacji oraz ochron¹ danych osobowych nie wystêpuj¹. Nale¿y je wyprowadziæ z prawa do prywatnoci,
o którym mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy, a dopiero nastêpnie to rozwi¹zanie
odnieæ do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych10. Ograniczenie
prawa dostêpu do informacji nale¿y traktowaæ jako wyj¹tek od zasady dostêpu
do informacji publicznej. W wietle art. 61 Konstytucji prawo do informacji jest
publicznym prawem obywatela, które odbywa siê na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostêpie do informacji publicznej. St¹d prawo do informacji
jest zasad¹, a wyj¹tki od niego powinny byæ interpretowane cile. O ile ochrona
informacji niejawnych wymaga wyodrêbnienia okrelonych materia³ów poprzez
nadanie im okrelonej klauzuli, pozosta³e tajemnice (w tym ochrona danych
osobowych) nie wymagaj¹ nadania dokumentom specjalnej formy, maj¹ bowiem
charakter materialny. Nie oznacza to jednak, i¿ w przypadku odmowy w uzasadnieniu nie nale¿y wskazaæ, jakie konkretnie fragmenty akt zosta³y wy³¹czone
z uwagi na okrelon¹ tajemnicê11.
Jak wynika z orzeczenia SN z dnia 8 listopada 2012 re¿im ochrony prawa
do prywatnoci i re¿im ochrony danych osobowych s¹ wobec siebie niezale¿ne.
Niew¹tpliwie dochodzi przy tym do wzajemnych relacji i oddzia³ywania tych
re¿imów, bowiem w okrelonych sytuacjach faktycznych przetworzenie danych
osobowych mo¿e spowodowaæ naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do
prywatnoci, b¹d ochrona prawa do prywatnoci bêdzie wymaga³a sprzeciwienia siê wykorzystaniu danych osobowych. W dalszej kolejnoci SN rozwa¿a³,
czy udostêpnienie imienia i nazwiska osoby fizycznej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego, w okrelonym stanie faktycznym, narusza jej prawo do prywatnoci. S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e wyj¹tki zawarte w art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy
o dostêpie do informacji publicznej nie maj¹ charakteru wyczerpuj¹cego dla
ustalenia granic prawa do prywatnoci. Zakres tego prawa, czy te¿ ochrony
wywodz¹cej siê z prawa do prywatnoci, winien byæ ustalony przy uwzglêdnieniu okolicznoci faktycznych konkretnej sprawy. Jednak prawo do prywatnoci
nie obejmuje informacji o imieniu i nazwisku osoby, która zawiera³a umowê
cywilnoprawn¹ z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub Skarbem Pañstwa
i korzysta z przywileju czerpania z zasobów publicznych12. W innej sprawie,
równie¿ dotycz¹cej kwestii ujawniania danych osobowych, NSA w Warszawie
W praktyce przepis ten stanowi nawi¹zanie do art. 47 Konstytucji RP, gwarantuj¹cego ka¿demu prawn¹ ochronê ¿ycia prywatnego. Wiêcej: M. Bidziñski, Komentarz do art. 5, [w:] Ustawa
o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz, M. Bidziñski, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Warszawa 2010, teza 3 <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zog4ydanbugi4tmltqmfyc4mrygezdsnjtgi>, dostêp: 9 grudnia 2014.
10
Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 lipca 2013, II SA/Kr 395/13, LEX nr 1447479.
11
Zob. wyrok NSA z dnia 7 marca 2003, II SA 3572/02, LEX nr 144641.
12
Zob. wyrok SN z dnia 8 listopada 2012, I CSK 190/12, LEX nr 1286307.
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orzek³, ¿e imiê i nazwisko mog¹ byæ informacj¹ publiczn¹ tylko wówczas, gdy
dotycz¹ osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Nie mo¿na tego interpretowaæ rozszerzaj¹co. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostêpie do informacji publicznej,
prawo do takiej informacji podlega ograniczeniom ze wzglêdu m.in. na prywatnoæ osoby fizycznej13. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne czy maj¹cych zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji. Autorów ekspertyz nie da siê tak potraktowaæ, a¿eby tak ich zakwalifikowaæ,
musieliby uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji14.
W praktyce ró¿nie (rozbie¿nie) rozumiana jest prywatnoæ. Prezes S¹du Rejonowego
w C. odmówi³ udzielenia ¿¹danej przez M. J. informacji o wynagrodzeniu (wraz z dodatkami)
sêdziego C.R., stwierdzaj¹c, ¿e informacja ta nie jest informacj¹ publiczn¹, podlegaj¹c¹ udostêpnieniu w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej. Wynagrodzenie otrzymywane indywidualnie przez ka¿dego pracownika. w tym równie¿ i sêdziego, nie
jest informacj¹ maj¹c¹ zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym informacj¹ o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji i dlatego te¿ ujawnienie wysokoci wynagrodzenia stanowi³oby naruszenie prywatnoci, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. Konstytucyjne prawo do prywatnoci,
wyra¿one w art. 47 Konstytucji RP, przys³uguje za ka¿demu. a zatem równie¿ osobie wykonuj¹cej
funkcje publiczne, z pewnymi ograniczeniami, które jednak w tej sprawie nie zachodz¹. Prezes
S¹du Okrêgowego podtrzyma³ decyzjê s¹du I instancji, równie¿ uznaj¹c, ¿e informacj¹ publiczn¹
jest jedynie informacja o sprawach publicznych, celem ustawy o dostêpie do informacji publicznej
jest informowanie obywateli o sposobie i zasadach funkcjonowania podmiotów lub osób realizuj¹cych zadania publiczne lub gospodaruj¹cych mieniem publicznym. Trudno dopatrzyæ siê takiego
celu w informowaniu ka¿dego obywatela o wynagrodzeniu konkretnego sêdziego, gdy¿ brak jest
zwi¹zku miêdzy dzia³alnoci¹ S¹du Rejonowego w C. a wynagrodzeniem konkretnego sêdziego.
Zupe³nie inny pogl¹d wyrazi³ jednak Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku, który uzna³, ¿e
do warunków powierzenia i wykonywania funkcji nale¿¹ zarówno obowi¹zki, jak i prawa osoby
piastuj¹cej dan¹ funkcjê, w tym prawo do wynagrodzenia. Osoby podejmuj¹ce siê sprawowania
funkcji publicznej musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e sfera ich prywatnoci bêdzie w tym zakresie ograniczona. Sêdzia jest osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹, a informacja o wysokoci jego wynagrodzenia
ma zwi¹zek z pe³nieniem tej funkcji, dotyczy bowiem warunków powierzenia i wykonywania funkcji. Zob. wyrok WSA w Gdañsku z dnia 22 maja 2013, II SA/Gd 190/13, LEX nr 1368693. Zob.
tak¿e wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2013, II SAB/Bd 68/13, LEX nr 1352011.
14
W przedmiotowej sprawie M. D. zwróci³ siê do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o udostêpnienie informacji publicznej w postaci: kserokopii (skanu) umów, ewentualnie tak¿e
aneksów do tych umów, faktur lub rachunków wystawionych do tych umów, na podstawie których
Kancelaria Prezydenta zamówi³a wykonanie nastêpuj¹cych opinii i ekspertyz prawnych:
1) ekspertyzy naukowej (opinii) w zakresie: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych;
2) opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w zakresie dotycz¹cym zgodnoci z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.;
3) opinii prawnej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych;
4) opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Kancelaria Prezydenta RP przekaza³a skar¿¹cemu ¿¹dane dokumenty wraz z rachunkami, informuj¹c ponadto, ¿e do przedmiotowych umów nie zawierano aneksów. Jednoczenie Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odmówi³ skar¿¹cemu udostêpnienia informacji publicznej w zakresie udostêpnienia danych osobowych wykonawców umowy o dzie³o. Wyrok NSA
w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014, I OSK 2499/13, LEX nr 1453974.
13
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Zgodne z ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej prawo do informacji
publicznej nie podlega ograniczeniu ze wzglêdu na prywatnoæ osoby fizycznej
w przypadku informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne, maj¹cych
zwi¹zek z pe³nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Nie wyklucza to, co do zasady, mo¿liwoci przypisania wypowiedzi realizuj¹cej prawo do informacji publicznej cech kwalifikuj¹cych j¹ jako
naruszaj¹c¹ dobra osobiste osoby, której dotyczy15.
W sytuacji, gdy w treci informacji publicznej zawarte s¹ dane osobowe,
prawo do informacji podlega ograniczeniu ze wzglêdu na ustawê o ochronie
danych osobowych, która stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o dostêpie
do informacji publicznej. Koniecznoæ ochrony danych osobowych nie zwalnia
organu z udostêpnienia informacji publicznej. Organ powinien dane osobowe
(PESEL, adres zamieszkania) zanonimizowaæ16. Czasami jednak nawet zanonimizowanie imienia i nazwiska bêdzie niewystarczaj¹ce, bowiem dan¹ osobê da
siê konkretnie wskazaæ na podstawie np. charakteru pope³nionego czynu czy
okolicznoci i czasu jego pope³nienia17. Ustawa o dostêpie do informacji nie
mo¿e jednak naruszaæ przepisów innych ustaw odrêbnie reguluj¹cych zasady
udostêpniania danych osobowych. Nie jest bowiem konieczne podanie (ujawnienie) danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê poszczególnych osób (tu; imienia,
nazwiska oraz nazwy so³ectwa) do kontroli wa¿noci podejmowanych uchwa³
(przez zebranie wiejskie). Wystarczy informacja o ogólnej liczbie osób bior¹cych udzia³ w zebraniu18. Podobnie nie jest niezbêdne udostêpnienie np. na
stronie internetowej BIP urzêdu gminy danych osoby (dalej: S.U.), która z³o¿y³a
skargê na dzia³alnoæ wójta. S.U. wniós³ skargê na dzia³alnoæ Wójta Gminy W.
Nastêpnie Rada Gminy W. wyda³a uchwa³ê w sprawie rozpatrzenia skargi S. U.,
Zob. wyrok SN z dnia 28 listopada 2013, IV CSK 155/13, LEX nr 1415128.
Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 marca 2013, II SA/Po 37/13, LEX nr 1293515.
17
Zob. wyrok WSA w Bia³ymstoku z dnia 14 lutego 2013, II SA/Bk 967/12, LEX nr 1334226.
18
Stowarzyszenie A. z³o¿y³o (drog¹ elektroniczn¹) wniosek do Urzêdu Gminy K. o udostêpnienie danych dotycz¹cych realizacji i sposobu wydatkowania funduszu so³eckiego oraz zebrañ wiejskich przeprowadzonych w ka¿dym so³ectwie. W odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy K. nie
udzieli³ czêci informacji, a w pozosta³ej czêci  odes³a³ do BIP-u. Odmówi³ podania imiennej
listy uczestników zebrañ so³eckich, powo³uj¹c siê na art. 5 ust. 1 i art. 16 ustawy o dostêpie do
informacji publicznej (które to artyku³y pozwalaj¹ na nieujawnianie informacji ze wzglêdu na
ochronê wynikaj¹ca z innych ustaw) oraz art. 6 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych. Powo³a³ siê przy tym na orzeczenie NSA z dnia 28 stycznia 2008, z którego wynika,
¿e nawet dane w zakresie imienia i nazwiska mog¹ w niektórych przypadkach stanowiæ podstawê
identyfikacji danej osoby, a tym samym stanowi¹ dane osobowe. W tym przypadku zestawienie
imienia, nazwiska i so³ectwa umo¿liwia identyfikacjê bezporedni¹. Stowarzyszenie od tej decyzji
wnios³o odwo³anie, powo³uj¹c siê na konstytucyjne prawo dostêpu do informacji publicznej i prawo
do kontroli spo³ecznej dzia³ania organów w³adzy publicznej. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
utrzyma³o w mocy decyzjê bêd¹c¹ przedmiotem odwo³ania, a Wojewódzki S¹d Administracyjny
w Olsztynie uzna³, ¿e skarga nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia
30 kwietnia 2012, II SA/Ol 194/12, LEX nr 1287138.
15
16
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w której zawarte zosta³y dane osobowe skar¿¹cego w zakresie imienia i nazwiska. Przedmiotowa uchwa³a zosta³a opublikowana w BIP Wójta Gminy W.
GIODO, po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego w sprawie skargi
S.U. na przetwarzanie przez Wójta Gminy W. jego danych osobowych w uchwale Rady Gminy W., nakaza³ wójtowi gminy W. wyeliminowanie nieprawid³owoci w procesie przetwarzania danych osobowych ww., poprzez usuniêcie z powy¿szej uchwa³y, znajduj¹cej siê na stronie internetowej BIP Urzêdu Gminy W.,
jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska. Nastêpnie Wójt Gminy
W. z³o¿y³ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakoñczonej ww. decyzj¹.
Zarówno jednak ponowne rozpatrzenie sprawy przez GIODO, jak i póniejszy
wyrok WSA w Warszawie nie zmieni³y rozstrzygniêcia19.
Rozstrzygaj¹c konflikt miêdzy prawem do informacji a np. ochron¹ prywatnoci czy danych osobowych, WSA w Poznaniu wyrazi³ pogl¹d, ¿e prawo do
informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej,
w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to
szczególnie istotne dla interesu publicznego, wgl¹du do dokumentów urzêdowych, dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszechnych wyborów, a tak¿e uprawnienie do niezw³ocznego uzyskania informacji publicznej zawieraj¹cej aktualn¹ wiedzê o sprawach publicznych. Udostêpnienie informacji publicznej, nale¿y zatem interpretowaæ jako
przekazanie przez organ w³adzy pewnych stwierdzeñ odnonie faktów w takim
zakresie, w jakim nie dotyczy to dokumentów prywatnych. Równoczenie dostêp
do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy o udostêpnianiu informacji publicznej, prawo do informacji publicznej
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych. Omawiany przepis ustanawia tym samym zasadê, ¿e przepisy
ustaw o ochronie danych osobowych stanowi¹ legi speciali w stosunku do ustawy o dostêpie do informacji publicznej i musz¹ byæ stosowane na zasadzie
pierwszeñstwa. W konsekwencji, w sytuacji, gdy wnioskowana informacja stanowi informacjê ustawowo chronion¹ (np. na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych), wy³¹czona jest mo¿liwoæ jej uzyskania na podstawie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej20.
W praktyce stosowania wyj¹tków ograniczaj¹cych dostêp do informacji
publicznej wielokrotnie pojawia³a siê w¹tpliwoæ, czy ustawê o ochronie danych
osobowych (jako podstawê odmowy udzielenia informacji) mo¿na stosowaæ
19
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2011, II SA/Wa 1828/11, LEX
nr 1153548.
20
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011, II SA/Po 804/10, LEX nr 1086575.
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tak¿e, i ewentualnie w jakim zakresie, do osób bêd¹cych przedsiêbiorcami. Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2011
uzna³, ¿e b³êdna jest taka interpretacja art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych21, wed³ug której wy³¹cza ona ochronê przewidzian¹ w ustawie
w stosunku do osób bêd¹cych przedsiêbiorcami. Zasady postêpowania przy przetwarzaniu danych przedsiêbiorcy (w tym danych osobowych) rzeczywicie nie
podlegaj¹ regu³om ustawy o ochronie danych osobowych, ale jeli osoba fizyczna bêd¹ca przedsiêbiorc¹ staje siê uczestnikiem obrotu prawnego ju¿ jako osoba
fizyczna, wówczas korzysta z ochrony tej ustawy.
Zupe³nie odmienny pogl¹d w tej sprawie wyrazili WSA oraz GIODO. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie uzna³, ¿e kolizja prawa do prywatnoci z prawem do informacji nie mo¿e prowadziæ do wyeliminowania jednego
z chronionych konstytucyjnie praw, ale zmusza do wywa¿enia, które wartoci
powinny ust¹piæ dla dobra wspólnego. Przyj¹³, ¿e ustawa o ochronie danych
osobowych bêdzie mia³a ograniczone zastosowanie. Po pierwsze, z powodu wy³¹czeñ stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do przedsiêbiorców i w³¹czeniu ustaw chroni¹cych tajemnicê przedsiêbiorcy, a tak¿e
z powodu czêciowego wy³¹czenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do dzia³alnoci dziennikarskiej i jednoczenie w³¹czeniu ochrony lex specialis, tj. prawa prasowego i ustawy o dostêpie do informacji publicznej. S¹d
ustali³, ¿e postêpowanie karne toczy³o siê w stosunku do podmiotu gospodarczego  przedsiêbiorcy J. P. wiadcz¹cego us³ugi jako radca prawny. Ma to, wed³ug
s¹du, decyduj¹ce znaczenie, bowiem art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych stanowi, ¿e ustawa ta ochron¹ obejmuje tylko osoby fizyczne. Samodzielnym przepisem przes¹dzaj¹cym o tym, ¿e ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania w stosunku do osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, by³ przepis art. 7a ust. 2 ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej.
Zgodnie z tym przepisem, obowi¹zuj¹cym w dacie udostêpnienia akt dziennikarzowi, dane osobowe zawarte w ewidencji nie podlega³y przepisom ustawy
o ochronie danych osobowych. Mog³y byæ chronione w trybie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w trybie karnym. Wed³ug s¹du I instancji
nawet gdyby J. P. nie by³ przedsiêbiorc¹, to i tak ustawa o ochronie danych
osobowych mia³aby ograniczone zastosowanie, z uwagi na przepis art. 3a ust.
1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem ustawy, z wyj¹tkiem art. 1419 i art. 36
ust. 1, nie stosuje siê do prasowej dzia³alnoci dziennikarskiej w rozumieniu
prawa prasowego, chyba ¿e wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz¹.
Zdaniem s¹du, ustawodawca wy³¹czy³ dzia³alnoæ dziennikarsk¹ spod ochrony
21
Art. 2 ust. 1 Ustawa okrela zasady postêpowania przy przetwarzaniu danych osobowych
oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe s¹ lub mog¹ byæ przetwarzane w zbiorach
danych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. 2014, poz. 1182 z pó¿n. zm.
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ustawy o ochronie danych osobowych, nak³adaj¹c na tê grupê zawodow¹ ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych wynikaj¹ce z prawa prasowego
i z ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Do prawa prasowego dodany
zosta³ art. 3a, który stanowi, ¿e w zakresie prawa prasy do dostêpu do informacji
publicznej stosuje siê przepisy ustawy o dostêpie do informacji publicznej. S¹d
I instancji uzna³, ¿e wyk³adnia art. 3a ustawy o ochronie danych osobowych
w zestawieniu z art. 3a prawa prasowego prowadzi do wniosku, ¿e uprawnienia
GIODO ograniczone zosta³y tylko do tej dzia³alnoci dziennikarskiej, która istotnie narusza prawa i wolnoci osoby, której dotycz¹. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie przyj¹³, i¿ akta zakoñczonego postêpowania przygotowawczego stanowi¹ informacjê publiczn¹ i w odniesieniu do takich akt znajduje
zastosowanie ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Prokuratura by³a zobowi¹zana do udostêpnienia informacji dziennikarzowi na zasadzie art. 5 ust. 2
ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Wed³ug s¹du, sankcje z tytu³u naruszenia ww. przepisu ustawy o dostêpie do informacji publicznej ustawa ta pozostawia innym regulacjom prawnym, tj. przepisom prawa cywilnego, prawu prasowemu i karnemu. Zdaniem s¹du, GIODO zachowuje kompetencjê tylko
w stosunku do osoby fizycznej. Dziennikarzy za uzna³ s¹d (na podstawie art. 3a
prawa prasowego w zwi¹zku z art. 5 ust. 2 ustawy o dostêpie do informacji
publicznej), za depozytariuszy wiedzy prywatnej pozyskiwanej z akt zakoñczonego postêpowania. S¹d zauwa¿y³, ¿e prokuratura mia³a wiadomoæ ci¹¿¹cych
na dziennikarzu ograniczeñ, wiedzia³a te¿ o jego wyj¹tkowych uprawnieniach.
Na decyzje nale¿a³o tak¿e spojrzeæ przez pryzmat art. 1 Konstytucji, dobra
wspólnego, dobra publicznego i ustawy o ochronie danych osobowych. Nale¿a³o
wzi¹æ pod uwagê historyczne t³o udostêpnienia akt postêpowania dotycz¹cego
nielegalnego importu alkoholu (afera alkoholowa, o której media szeroko informowa³y opiniê publiczn¹). Wed³ug s¹du, nie mo¿na traciæ z pola uwagi tego, ¿e
zainteresowanie mediów by³o tym wiêksze, i¿ J. P. wykonuje zawód publicznego
zaufania (radcy prawnego). Dopuszczalna jest bowiem szersza ingerencja w sferê prywatn¹ w stosunku do zawodów szczególnego zaufania. Wojewódzki S¹d
Administracyjny podzieli³ ocenê GIODO, ¿e prokuratura zobowi¹zana by³a do
udzielenia informacji dziennikarzowi dla dobra publicznego. W dalszej czêci
wywodu WSA stwierdzi³, ¿e nawet przyjêcie, i¿ informacja dotyczy³a praw i
wolnoci osoby, której te dane dotycz¹, to i tak uznaæ nale¿a³o, ¿e w sprawie
wyst¹pi³y przes³anki legalizuj¹ce to udostêpnienie, o których mowa w art. 23 ust.
1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto, udostêpnienie uzasadnia³ przepis art. 27 ust. 2 pkt 2 tej ustawy (przepis innej ustawy  art. 4 ust. 1,
art. 1 ust. 1 ustawy o dostêpie do informacji publicznej i art. 7a ustawy o dzia³alnoci gospodarczej  na to udostêpnienie zezwala³). Nawi¹zuj¹c do art.
153 p.p.s.a., WSA stwierdzi³, ¿e prywatnoæ osoby fizycznej nie dotyczy
przedsiêbiorcy. Zdaniem s¹du, dzia³ania dziennikarza w niniejszej sprawie,
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zakwalifikowaæ nale¿y do kategorii usprawiedliwionego zainteresowania.
Przypomnia³, ¿e dosz³o do udostêpnienia imienia i nazwiska skar¿¹cego, daty
i miejsca jego urodzenia, treci wyroku jaki zapad³ w I i II instancji, postanowienia o zabezpieczeniu dowodów oraz postanowienia o umorzeniu postêpowania.
W zakres informacji publicznej wesz³y wiêc zarówno elementy ¿ycia prywatnego, jak i informacje dotycz¹ce dzia³alnoci przedsiêbiorcy. Czêæ informacji pokrywa³a siê z danymi w ewidencjach gospodarczych, które to dane by³y wy³¹czone z ochrony ustawy o ochronie danych osobowych. Nie mo¿na zatem uznaæ,
¿e ingerencja w prywatnoæ przedsiêbiorcy J. P., wykonuj¹cego zawód zaufania
publicznego, by³a nadmiernie g³êboka. S¹d podkreli³, ¿e zgoda prokuratury na
udostêpnienie akt dziennikarzowi nie by³a to¿sama z zezwoleniem na publikowanie wszelkich informacji uzyskanych z tych akt. Prokuratura nie mia³a te¿
prawa badaæ, w jaki sposób dziennikarz zamierza wykorzystaæ posiadane przez
siebie informacje.
Niezale¿nie jednak, czy uznamy za s³uszne pogl¹dy wyra¿one w tej sprawie
przez GIODO i WSA, nie ma dobra publicznego w ujawnianiu, bez zgody osoby,
której dane dotycz¹, danych osobowych osoby, która by³a oskar¿ona
o pope³nienie przestêpstwa, ale postêpowanie wobec niej zosta³o umorzone22.
W interesie publicznym jest, aby osoba, której organy pañstwa postawi³y zarzuty, ale nie wykaza³y ich zasadnoci, nie ponosi³a w zwi¹zku z tym ¿adnych
dodatkowych dolegliwoci. Ujawnienie danych osobowych skar¿¹cego nie s³u¿y³o walce z przestêpczoci¹, tj. odstraszaniu, zapobieganiu, nie dosz³o te¿ do
skazania skar¿¹cego23.

We wczeniejszym orzeczeniu WSA w Warszawie orzek³, ¿e brzmienie art. 2 ustawy
o ochronie danych osobowych jednoznacznie wskazuje, ¿e dzia³aniem ustawy objête s¹ tylko przypadki przetwarzania danych osób fizycznych i nie ma podstaw do jej stosowania nawet per analogiam do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej.
O prywatnoci mo¿na mówiæ wy³¹cznie w kontekcie osób fizycznych. Gdy osoba fizyczna prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ swojego nazwiska, w pierwszej kolejnoci korzysta z ochrony, jak¹ ustawodawca zapewnia przedsiêbiorcy. Podejmuj¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ w takiej formie (a nie np. w formie spó³ki kapita³owej) musi siê liczyæ z utrat¹ prywatnoci. Wyrok WSA
w Warszawie z dnia 24 listopada 2009, II SA/Wa 1584/09, LEX nr 589249.
23
Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2011, I OSK 440/10, LEX nr 952041.
22
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Rozdzia³ 7. Ustawa o ochronie danych osobowych
a dzia³alnoæ dziennikarska

Relacja ustawy o ochronie danych osobowych do prawa prasowego

Ustawê o ochronie danych osobowych w pewnym ograniczonym zakresie stosu-

je siê tak¿e do dzia³alnoci prasowej (okrelonej w ustawie  prawo prasowe
z dnia 26 stycznia 1984). Zgodnie z art. 3a ust. 2 tej¿e ustawy do prasy stosuje
siê wy³¹cznie art. 14-19 i art. 36 ust. 1. Wprowadzenie tego art. (3a ust. 2)
wynika³o przede wszystkim z koniecznoci realizacji zaleceñ Komisji Europejskiej, która zwraca³a uwagê stronie polskiej na brak w polskiej ustawie odpowiednika art. 9 dyrektywy1, statuuj¹cego zwolnienie w pewnym zakresie spod
rygorów ustawy o ochronie danych osobowych m.in. dzia³alnoci dziennikarskiej. Wy³¹czenie to nie ma jednak charakteru bezwzglêdnego. Nie obejmuje
swoim zakresem sytuacji, w której poprzez korzystanie z wolnoci wypowiedzi
dochodzi do istotnego naruszenia prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz¹2.
Klauzula prasowa do ustawy o ochronie danych osobowych zaczê³a obowi¹zywaæ dopiero z dniem uzyskania przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ cz³onkowstwa
w UE (1 maja 2004), czyli ponad 6 lat od uchwalenia samej ustawy. W okresie,
miêdzy wejciem w ¿ycie ustawy o ochronie danych osobowych a obowi¹zywaniem klauzuli prasowej, dzia³alnoæ dziennikarska by³a parali¿owana przez koniecznoæ stosowania ca³ej ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa
o ochronie danych osobowych (po wejciu w ¿ycie art. 3a ust. 2) nie bêdzie
mia³a zastosowania do zbierania i przygotowywania materia³u prasowego. Nie
oznacza to jednak, ¿e dziennikarz nie bêdzie zobowi¹zany do ochrony danych
osobowych. Zgodnie bowiem z art. 12 prawa prasowego dziennikarz powinien
1
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 24 padziernika 1995
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przep³ywu tych danych w art. 9 stanowi: Przetwarzanie danych osobowych i wolnoæ wypowiedzi.
Pañstwa Cz³onkowskie wprowadzaj¹ mo¿liwoæ wy³¹czenia lub odst¹pienia od przepisów niniejszego rozdzia³u, rozdzia³u IV [dotycz¹cego przekazywania danych osobowych do pañstw trzecich]
i VI [dotycz¹cego organu nadzoru i grupy roboczej ds. ochrony osób w zakresie przetwarzania
danych osobowych] w przypadku przetwarzania danych osobowych wy³¹cznie w celach dziennikarskich lub w celu uzyskania wyrazu artystycznego lub literackiego jedynie wówczas, gdy jest to
konieczne dla pogodzenia prawa do zachowania prywatnoci z przepisami dotycz¹cymi wolnoci
wypowiedzi. Dz. Urz. WE 1995 L 281/31, s. 365.
2
Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, druk
sejmowy nr 2120 <http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/2B081C58BD0702DFC
1256DC8003EE5AA/$file/2120.pdf>, dostêp: 4 sierpnia 2013.
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zachowaæ szczególn¹ (czyli ponadprzeciêtn¹) rzetelnoæ i starannoæ w zbieraniu
i wykorzystaniu materia³ów prasowych, a ponadto chroniæ dobra osobiste dzia³aj¹cych w dobrej wierze informatorów.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, ustawy o ochronie danych  z wyj¹tkiem
pewnych przepisów  nie stosuje siê do prasowej dzia³alnoci dziennikarskiej
(w rozumieniu prawa prasowego). Powstaje wiêc koniecznoæ precyzyjnego
okrelenia, na czym polega prasowa dzia³alnoæ dziennikarska i czy do niej
zalicza siê równie¿ prasow¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹. Jak wynika z wyroku NSA
z dnia 28 czerwca 2011 wy³¹czenie, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy
o ochronie danych osobowych, dotyczy jedynie prasowej dzia³alnoci dziennikarskiej a nie dziennikarzy w ogólnoci, rozumianych jako grupa zawodowa.
W niniejszej sprawie s¹d musia³ odnieæ siê do kwestii mo¿liwoci ¿¹dania
udostêpnienia adresów zamieszkania redaktora naczelnego gazety  R. K. oraz
jej dziennikarzy, którzy opublikowali artyku³y naruszaj¹ce dobra osobiste wnioskodawcy. Wniosek motywowano faktem, ¿e powy¿sze dane s¹ niezbêdne do
pozwania przed s¹dem redaktora i autorów artyku³ów. Wydawca odmówi³ wnioskodawcy ujawnienia powy¿szych danych. Takie zachowanie wydawcy mo¿e wywo³ywaæ wra¿enie, jakoby osoby wykonuj¹ce zawód dziennikarza stanowi³y
szczególn¹ grupê osób, ciesz¹c¹ siê specjaln¹ ochron¹ prawn¹, odnosz¹c¹ siê do
ich danych osobowych3. Jak wynika zatem z tego orzeczenia, nale¿y odró¿niæ
dwie sfery: dziennikarsk¹, literack¹ (w rozumieniu prawa prasowego)  bo tylko
ta sfera podlega wy³¹czeniu z ustawy o ochronie danych osobowych  od sfery,
kiedy ta dzia³alnoæ narusza prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz¹4. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 prasa to publikacje periodyczne, które nie tworz¹
zamkniêtej, jednorodnej ca³oci, ukazuj¹ce siê nie rzadziej ni¿ raz do roku, opatrzone sta³ym tytu³em albo nazw¹, numerem bie¿¹cym i dat¹, a w szczególnoci:
dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, sta³e przekazy teleksowe, biuletyny,
programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; pras¹ s¹ tak¿e wszelkie
istniej¹ce i powstaj¹ce w wyniku postêpu technicznego rodki masowego przekazywania, w tym tak¿e rozg³onie oraz telewizja i radiowêz³y zak³adowe, upowszechniaj¹ce publikacje periodyczne za pomoc¹ druku, wizji, fonii lub innej
techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje równie¿ zespo³y ludzi i poszczególne osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ dziennikarsk¹.5
W praktyce definicja ta, mimo i¿ jest obszerna, nastrêcza wiele w¹tpliwoci
interpretacyjnych. Brak precyzyjnej definicji mo¿e w praktyce skutkowaæ utrat¹
zaufania obywatela do pañstwa na p³aszczynie stanowienia prawa. Tym bardziej
jeli SN bêdzie dokonywa³ wy³¹cznie literalnej wyk³adni art. 7 ust. 2 pkt 1-3
Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2011, I OSK 1217/10, Legalis nr 368982.
Zob.: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010, II SA/Wa 1488/09, Legalis
nr 235004.
5
Prawo prasowe  ustawa z dnia 26 stycznia 1984, Dz.U. nr 5, poz. 24 z pó. zm.
3
4
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prawa prasowego. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 26 lipca 2007 wyrazi³
pogl¹d (który potem zosta³ powtórzony w innych orzeczeniach), ¿e ustawodawca
wyranie i jednoznacznie stwierdza, ¿e pras¹ s¹ zarówno dzienniki i czasopisma,
jak i wszelkie istniej¹ce i powstaj¹ce w wyniku postêpu technicznego rodki
masowego przekazywania [...] upowszechniaj¹ce publikacje periodyczne za pomoc¹ druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania  art. 7 ust. 2 pkt 1
in fine prawa prasowego. W tej sytuacji jest rzecz¹ bezsporn¹, ¿e dzienniki
i czasopisma przez to ¿e ukazuj¹ siê w formie przekazu internetowego, nie trac¹
znamion tytu³u prasowego, i to zarówno wówczas gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowi¹c inn¹,
elektroniczn¹ jego postaæ w systemie on-line, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje siê tylko periodycznie,
spe³niaj¹c wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 prawa prasowego. Konsekwencj¹ takiego za³o¿enia jest bezwzglêdny obowi¹zek rejestracji prasy internetowej. Jakkolwiek korzystne dla dziennikarzy postanowienie SN spotka³o siê
z krytyk¹ m.in. Wojciecha Górowskiego. Stwierdzi³ on, ¿e wy³¹czaj¹c odpowiedzialnoæ karn¹ oskar¿onych, SN pos³u¿y³ siê okolicznoci¹, która nie ma odzwierciedlenia normatywnego w kodeksie karnym. Na gruncie omawianej sprawy powinny znaleæ zastosowanie instytucje kodeksowe, co w konsekwencji
mog³o doprowadziæ SN do rozstrzygniêcia nawet to¿samego z wydanym, ale na
podstawie innych przes³anek. Oparcie postanowienia na pozakodeksowej okolicznoci wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ karn¹ nara¿a organ orzekaj¹cy na zarzut niemo¿noci stwierdzenia, który element struktury przestêpstwa zosta³ zdekompletowany w przypadku zachowania oskar¿onych. Czy by³ to czyn
bezprawny, ale niezawiniony; czy wy³¹czona zosta³a jego bezprawnoæ; czy te¿
by³ wprawdzie bezprawny i zawiniony, lecz jego spo³eczna szkodliwoæ by³a
znikoma? Brak takiego wskazania powoduje trudne do zaakceptowania konsekwencje. Po pierwsze, nie pozwala na wskazanie ewentualnego rodka obrony
przed naruszeniem dobra (czy mo¿na np. zamkn¹æ witrynê internetow¹, powo³uj¹c siê na naruszenie prawa?). Po drugie, wywo³uje stan niepewnoci co do
granicy miêdzy zachowaniami karalnymi a bezkarnymi, co jest nie do pogodzenia z funkcj¹ gwarancyjn¹ prawa karnego. Po trzecie za, nie spe³nia procesowego wymogu dok³adnego opisania czynu. Ponadto, wskazanie takiej ogólnej okolicznoci wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ karn¹ nie daje podstawy do
wymierzania rodków zwi¹zanych z zachowaniem bezprawnym niezawinionym
(np. przepadek przedmiotów  tytu³em rodka zabezpieczaj¹cego czy te¿ na
podstawie art. 100 k.k.). Warto zwróciæ tu uwagê na spór dotycz¹cy mo¿liwoci
wy³¹czenia odpowiedzialnoci karnej w oparciu o pozakodeksowe kontratypy
czy te¿ okolicznoci wy³¹czaj¹ce winê6. Czy mo¿na uznaæ stronê internetow¹
W. Górowski, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 lipca 2007r., IV KK 174/07, Pañstwo i
Prawo 2008, nr 6, s. 127128.
6
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lub bloga za prasê (tzn. czy jest to rodek masowego przekazywania powstaj¹cy w wyniku postêpu technicznego?) lub czy gazetka reklamowa z produktami
jakiego sklepu (która ma kolejny numer i ukazuje siê cyklicznie) jest tak¿e
pras¹?
Pras¹ s¹ tak¿e zespo³y ludzkie  wiêc czy ka¿dy, kto chocia¿ raz opublikuje
materia³ prasowy np. w dzienniku jest dziennikarzem? Kogo zatem, w myl
prawa prasowego, mo¿na uznaæ za dziennikarza?
Tego, czy blog jest pras¹, nie rozstrzygaj¹ nawet najnowsze orzeczenia s¹dowe. W postanowieniu z dnia 18 stycznia 2013 SA w £odzi orzek³, ¿e blog nie
jest form¹ publikacji na tyle zamkniêt¹ i jednorodn¹, by mo¿na by³o a priori
zak³adaæ, ¿e jako przekaz internetowy nigdy nie wype³nia ustawowych znamion
definicji prasy7. Oznacza to, ¿e niektóre serwisy internetowe (w tym blogi)
mog¹ byæ uznane za prasê, jeli: ukazuj¹ siê w regularnych odstêpach czasu, ale
nie rzadziej ni¿ raz do roku, opatrzone s¹ sta³ym tytu³em albo nazw¹, numerem
bie¿¹cym i dat¹, nie tworz¹ zamkniêtej, jednorodnej ca³oci (zwi¹zanej fabu³¹,
postaciami) i maj¹ ogólnoinformacyjny charakter. W innym postanowieniu
z tego samego dnia SA w £odzi podkreli³, ¿e skoro rol¹ i zadaniem prasy jest
rozpowszechnianie informacji, to periodycznoæ przekazu, czyli cyklicznego informowania opinii publicznej o okrelonych faktach spo³ecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, owiatowych, kulturalnych, pod oznaczonym tytu³em, nazw¹, adresem czy nawet linkiem, wskazywaæ bêdzie na cel, jaki
realizuje redakcja, wydawca czy autor danej publikacji elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym celu stronie internetowej8. Innymi s³owy podkreli³ rolê
periodycznoci przekazu (a nie formy) jako niezbêdnej cechy prasy.
Rozstrzygniêcie kwestii, czy blog jest pras¹, ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie bowiem z art. 38 prawa prasowego odpowiedzialnoæ cywiln¹ za
naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materia³u prasowego lub za
samo ujawnienie materia³u prasowego przed publikacj¹ ponosz¹: autor, redaktor
lub inna osoba odpowiedzialna za publikacjê, mo¿e ni¹ byæ tak¿e wydawca.
Dziennikarz mo¿e równie¿ swoim dzia³aniem wype³niæ dyspozycjê przestêpstwa
prasowego (karnego), albo poprzez sam¹ zawartoæ materia³u (np. przestêpstwo
znies³awienia) albo poprzez naruszenie norm porz¹dkowych zawartych w przepisach prasowych (np. wydawanie prasy drukowanej bez rejestracji). W przypadku
bloga odpowiedzialnoæ za treci znajduj¹ce siê na stronach internetowych mog¹
ponieæ:
a) dostawcy treci (Internet Content Provider, ICP) lub u¿ytkownicy koñcowi, którzy dodadz¹ komentarz do materia³u , tzw. autorzy treci,

7
8
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Postanowienie SA w £odzi z dnia 18 stycznia 2013, I ACa 1031/12, LEX nr 1280424.
Postanowienie SA w £odzi z dnia 18 stycznia 2013, I ACa 1032/12, LEX nr 1280426.

b) dostawcy us³ug internetowych (Internet Service Provider) lub dostawcy
dostêpu do Internetu (Internet Access Provider, IAP), tzw. administratorzy domen9.
Aby jednak pokrzywdzony móg³ skorzystaæ z drogi prawnej w celu ochrony
swoich danych osobowych, czci lub dobrego imienia, musi skorzystaæ z art. 12-14
ustawy o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹10. Prawo krajowe powinno
umo¿liwiæ poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci bezporednio autora treci naruszaj¹cej prawa pokrzywdzonego. Nie ma wiêkszego problemu, je¿eli treci te
J. Kulesza, Ius internet, Warszawa 2012, s. 193194.
Art. 12.1. Us³ugodawca, który wiadczy drog¹ elektroniczn¹ us³ugi obejmuj¹ce transmisjê
w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcê us³ugi lub zapewnienie dostêpu
do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ tych danych, je¿eli:
1) nie jest inicjatorem przekazu danych;
2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
2. Wy³¹czenie odpowiedzialnoci, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tak¿e automatyczne
i krótkotrwa³e porednie przechowywanie transmitowanych danych, je¿eli dzia³anie to ma wy³¹cznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie s¹ przechowywane d³u¿ej, ni¿ jest to w zwyk³ych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
Art. 13.1. Nie ponosi odpowiedzialnoci za przechowywane dane ten, kto transmituj¹c dane
oraz zapewniaj¹c automatyczne i krótkotrwa³e porednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostêpu do nich na ¿¹danie innego podmiotu:
1) nie modyfikuje danych;
2) pos³uguje siê uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju dzia³alnoci technikami informatycznymi okrelaj¹cymi parametry techniczne dostêpu do danych i ich aktualizowania oraz
3) nie zak³óca pos³ugiwania siê technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w
tego rodzaju dzia³alnoci w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
2. Nie ponosi odpowiedzialnoci za przechowywane dane ten, kto przy zachowaniu warunków,
o których mowa w ust. 1, niezw³ocznie usunie dane albo uniemo¿liwi dostêp do przechowywanych
danych, gdy uzyska wiadomoæ, ¿e dane zosta³y usuniête z pocz¹tkowego ród³a transmisji lub
dostêp do nich zosta³ uniemo¿liwiony, albo gdy s¹d lub inny w³aciwy organ nakaza³ usuniêcie
danych lub uniemo¿liwienie do nich dostêpu.
Art. 14.1. Nie ponosi odpowiedzialnoci za przechowywane dane ten, kto udostêpniaj¹c zasoby
systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez us³ugobiorcê nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwi¹zanej z nimi dzia³alnoci, a w razie otrzymania urzêdowego
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomoci o bezprawnym charakterze danych lub
zwi¹zanej z nimi dzia³alnoci niezw³ocznie uniemo¿liwi dostêp do tych danych.
2. Us³ugodawca, który otrzyma³ urzêdowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez us³ugobiorcê i uniemo¿liwi³ dostêp do tych danych, nie
ponosi odpowiedzialnoci wzglêdem tego us³ugobiorcy za szkodê powsta³¹ w wyniku uniemo¿liwienia dostêpu do tych danych.
3. Us³ugodawca, który uzyska³ wiarygodn¹ wiadomoæ o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez us³ugobiorcê i uniemo¿liwi³ dostêp do tych danych, nie odpowiada wzglêdem tego us³ugobiorcy za szkodê powsta³¹ w wyniku uniemo¿liwienia dostêpu do tych
danych, je¿eli niezw³ocznie zawiadomi³ us³ugobiorcê o zamiarze uniemo¿liwienia do nich dostêpu.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje siê, je¿eli us³ugodawca przej¹³ kontrolê nad us³ugobiorc¹
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ z dnia 18 lipca 2002, Dz.U. 2013, poz. 1422.
9
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bêd¹ umieszczone na witrynie pod adresem domenowym zarz¹dzanym przez
polskie podmioty. Sytuacja komplikuje siê jednak, kiedy tymi adresami (domenami) zarz¹dzaj¹ podmioty zagraniczne. Uzyskanie danych administratora witryny bêdzie trudne lub czasami nawet niemo¿liwe.
S¹d Najwy¿szy w jednym z orzeczeñ stwierdzi³, ¿e dzienniki i czasopisma
przez to, ¿e ukazuj¹ siê w formie przekazu internetowego nie trac¹ znamion
tytu³u prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy
przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowi¹c inn¹, elektroniczn¹ jego postaæ w systemie on-line, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko
w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje siê tylko periodycznie, spe³niaj¹c wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 prawa prasowego. Prasy ukazuj¹cej
siê w Internecie nie wolno uto¿samiaæ z witryn¹ internetow¹. Ustawodawca nie
na³o¿y³ obowi¹zku rejestracji na strony czy witryny internetowe, a obj¹³ tym
obowi¹zkiem jedynie prasê, a cilej rzecz bior¹c dzienniki i czasopisma11. Równie¿ WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 30 padziernika 2008 stwierdzi³, ¿e
periodyki internetowe, by mog³y byæ uznane za wydawnictwa prasowe, wcale
nie musz¹ mieæ postaci typowych gazet elektronicznych, których wydawcami
s¹ tylko wielkie koncerny prasowe, firmuj¹ce jedynie znane tytu³y publikatorów
w systemie on-line. O tym, czy publikacja internetowa ma charakter prasowy,
decydowaæ powinien cel, jakiemu ma s³u¿yæ12.
Definicji prasy nie precyzuje tak¿e wyrok SN  Izby Cywilnej z dnia
19 lipca 2006, z którego wynika, ¿e za prasê nie powinien byæ uznawany ka¿dy
publikator o cechach wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego, ale
taki, który równie¿ organizacyjnie mo¿e byæ wi¹zany z dzia³alnoci¹ prasy.
W sprawie tej s¹dy musia³y rozstrzygn¹æ m.in. czy dodatek do gazety (tzw.
wk³adka) jest tak¿e pras¹, czy tylko dodatkiem do prasy. Nawet w razie uznania,
¿e dodatek sam jest pras¹ (a nie ³¹cznie z pismem, do którego jest dodawany), to
i tak nie mia³yby zastosowania przepisy, które maj¹ zapewniæ przyspieszone
i uproszczone dochodzenie prostowania informacji podawanych w tym pimie.
Gdyby bowiem dodatek mia³ mieæ status prasy, to pozwanym powinien byæ
redaktor naczelny tego dodatku, nie za np. redaktor naczelny pisma, do którego
dodatek jest do³¹czany. Dodatek nie ma jednak redaktora naczelnego, wobec
czego nie ma osoby, któr¹ mo¿na by³oby pozwaæ. Jest to istotny argument przemawiaj¹cy za przyjêciem szerszej interpretacji pojêcia prasa13. Przy rozstrzyganiu czy dana gazetka, czy blog jest pras¹, powinno siê braæ pod uwagê nie
tylko wymogi z art. 7 ust. 2 pkt 1, czyli to, czy publikacja ukazuje siê nie
rzadziej ni¿ 1 do roku, ma tytu³, numer i datê, i przybiera formê jakiegokolwiek
Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010, III KK 250/10, LEX nr 784329.
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 30 padziernika 2010, II SA/Wa 1885/07, LEX
nr 521930.
13
Wyrok SN  Izby Cywilnej z dnia 19 lipca 2006, I CSK 147/06, Legalis nr 304551.
11

12
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rodka masowej komunikacji, ale tak¿e (zgodnie z wymogami rejestracji tytu³u
z art. 20 prawa prasowego14) czy posiada dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê redaktora naczelnego i wydawcy, dok³adny adres redakcji i wydawcy oraz czêstotliwoæ ukazywania siê. Brak dok³adnych danych wydawcy (imienia i nazwiska
oraz adresu zamieszkania) uniemo¿liwia skuteczne wniesienie pozwu przeciwko
naczelnemu, a brak konkretnie oznaczonego naczelnego uniemo¿liwia ¿¹danie
publikacji sprostowania15. Tylko bowiem zarejestrowana prasa, dzia³aj¹ca legalnie, korzysta z ochrony prawnej, a dziennikarz tam pracuj¹cy mo¿e powo³ywaæ
siê na chocia¿by prawo do anonimatu czy ochronê tajemnicê zawodowej.
Dla uznania jakiego rodka masowego komunikowania za prasê nie ma te¿
znaczenia do kogo jest skierowana i jaki poziom prezentuje. Jak wynika bowiem
z wyroku SN z dnia 29 maja 2008, pras¹ s¹ tak¿e tytu³y przeznaczone dla
masowego, nie wyrobionego odbiorcy, schlebiaj¹ce najprymitywniejszym gustom, zaspokajaj¹ce prostack¹ ¿¹dzê sensacji. [ ] Ani kodeks karny ani prawo
prasowe okrelaj¹c prawa i obowi¹zki dziennikarzy (art. 10-12 prawo prasowe)
ani ¿aden inny akt prawny nie czyni dystynkcji miêdzy standardami, jakie musz¹
spe³niaæ powa¿ne tytu³y prasowe, adresowane do wyrobionego, wykszta³conego
czytelnika a tymi wymogami, którym musz¹ odpowiadaæ pisma popularne, szukaj¹ce sensacji, w tym tak¿e tabloidy. Nie ró¿nicuje tak¿e wed³ug tego kryterium
praw i obowi¹zków dziennikarzy w swoich judykatach ETPC w Strasburgu16.
Prawo prasowe okrela, ¿e pras¹ s¹ równie¿ zespo³y ludzi i poszczególne
osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ dziennikarsk¹. Konieczne jest zatem precyzyjne ustalenie kim jest sam dziennikarz? Lakoniczne sformu³owanie art. 7 ust. 2
pkt 5, ¿e dziennikarz to osoba zajmuj¹ca siê redagowaniem, tworzeniem lub
przygotowaniem materia³ów prasowych, pozostaj¹ca w stosunku pracy z redakcj¹ lub zajmuj¹ca siê tak¹ dzia³alnoci¹ na rzecz i z upowa¿nienia redakcji,
te¿ budzi wiele w¹tpliwoci17. Choæ nie jest to wskazane wprost, ustawodawca
14
Z obowi¹zku rejestracji prasy, zgodnie z art. 24 prawa prasowego, wy³¹czona jest dzia³alnoæ radiowa i telewizyjna (rejestracja uregulowana jest w ustawie o radiofonii i telewizji z dnia
29 grudnia 1992, Dz.U. 2011 nr 43, poz. 226 z pó. zm.) oraz dzia³alnoæ Polskiej Agencji Prasowej (ta uregulowana jest w ustawie z dnia 31 lipca 1997 o Polskiej Agencji Prasowej Dz.U. nr 107,
poz. 687 z pó. zm). Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984, Dz.U. nr 5, poz. 24 z pó. zm.
15
Od dnia 2 listopada 2012 wy³¹czono (w odniesieniu do spraw o publikacjê sprostowania)
wymóg wskazania w pozwie adresu pozwanego. Jak bowiem pokaza³a praktyka  obowi¹zek oznaczania w pimie inicjuj¹cym postêpowanie miejsca zamieszkania redaktora naczelnego (tzn. podania danych, które nie s¹ powszechnie dostêpne, np. jawne ze stopki redakcyjnej), niejednokrotnie
przekrela mo¿liwoæ skutecznego poszukiwania ochrony prawnej na drodze s¹dowej. Dz.U. 2012
nr 1136, art. 1.
16
Wyrok SN z dnia 29 maja 2008, II KK 12/08, LEX nr 448953.
17
Ewa Ferenc-Szyde³ko w komentarzu do prawa prasowego twierdzi, ¿e zdefiniowanie zawodu dziennikarza staje siê wa¿n¹ potrzeb¹. Ujawnia siê ona w dyskusji nad spraw¹ lustracji, ale
tak¿e wspó³czesne realia ¿ycia spo³ecznego wymagaj¹ dok³adnego wskazania, kto jest dziennikarzem i w zwi¹zku z tym mo¿e powo³ywaæ siê na prerogatywy zwi¹zane z tym zawodem, na przyk³ad
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tworz¹c prawo prasowe preferuje zatrudnienie dziennikarza na podstawie umowy o pracê. Jak wynika z wyroku SN z dnia 24 padziernika 2006, rozdzielenie
czynnoci dziennikarza s³u¿¹cych przygotowaniu i przedstawieniu audycji radiowej na antenie, pomiêdzy umowê o pracê (za minimalnym wynagrodzeniem)
i umowê prawa cywilnego (za wynagrodzeniem, które nie obci¹¿a³o pracodawcy
dodatkowymi kosztami pracy) mo¿e wiadczyæ o zamiarze obejcia prawa (nie
tylko prawa pracy, ale tak¿e prawa ubezpieczeñ spo³ecznych i prawa podatkowego)18.
Ponadto obowi¹zek zatrudniania dziennikarzy na podstawie umowy o pracê
wynika z treci art. 10 ust. 2 i 3 prawa prasowego. Dziennikarz w ramach
stosunku pracy19 ma obowi¹zek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, jej ogólnej linii programowej20. Dzia³alnoæ sprzeczna z tym obowi¹zkiem stanowi naruszenie obowi¹zku pracowniczego, nie stanowi jednak podstawy wystarczaj¹cej do rozwi¹zania bez
wypowiedzenia umowy o pracê z winy dziennikarza21.
Dziennikarz zatem to osoba, która zajmuje siê opracowaniem tekstu, nanoszeniem poprawek, a wczeniej zbieraniem materia³ów do tekstu, ale pod warunkiem, ¿e jest zatrudniony w redakcji lub dzia³a na rzecz redakcji i z jej upowa¿prawo do tajemnicy dziennikarskiej (art. 15 pr. pras.). Problem ten zauwa¿ono w pimiennictwie.
Definicja zawodu powinna byæ jasno i konkretnie wyra¿ona. Wydaje siê niezbêdne ustalenie kryteriów uzyskania statusu dziennikarza. S¹ nimi: 1) cile okrelona sytuacja prawna do redakcji,
2) twórczy charakter pracy, 3) odpowiednie wykszta³cenie. Przynale¿noæ do korporacji dziennikarskiej nie powinna byæ obligatoryjna. Konieczny natomiast wydaje siê rejestr dziennikarzy, zgodnie
z polsk¹ (kod: 245101) i europejsk¹ klasyfikacj¹ zawodów. E. Ferenc-Szyde³ko, Prawo prasowe.
Komentarz, Warszawa 2013, s. 9394.
18
Wyrok SN  Izby Pracy z dnia 24 padziernika 2006, I PK 80/06, Legalis nr 77013.
19
Stosunek pracy, zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, tworzy siê na podstawie: umowy
o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub spó³dzielczej umowy o pracê. W praktyce istniej¹
tak¿e niepracownicze stosunki zatrudnienia o charakterze: cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, penalnoprawnym, ustrojowoprawnym, gospodarczoprawnym, handlowoprawnym, spo³ecznoprawnym, socjalnoprawnym, naukowoprawnym, sportowoprawnym, agralnoprawnym. K.W. Baran,
Komentarz do art. 2, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K. W. Baran, Warszawa 2012, LEX
nr 8681, dostêp: 8 grudnia 2014.
20
Grzegorz J. Pacek uwa¿a, ¿e co prawda nie ma wprawdzie obowi¹zku podania linii programowej w formie pisemnej, to absurdalne jest twierdzenie, ¿e statut lub regulamin mog¹ byæ podawane w formie ustnej. Forma pisemna jest wskazana z kilku powodów: ³atwo jest poci¹gn¹æ dziennikarza do odpowiedzialnoci na naruszenie obowi¹zku nierealizowania linii programowej redakcji
oraz mo¿na swobodniej odmawiaæ publikacji reklam (niezgodnych z za³o¿eniami programowymi
pisma). G.J. Pacek, Mo¿liwoæ odmowy publikowania p³atnych og³oszeñ i reklam przez wydawcê,
Glosa 2007, nr 4, s. 9091.
21
Nie ma tutaj zastosowania art. 52 kodeksu pracy, który pozwala w przypadku ciê¿kiego
naruszenia przez pracownika podstawowych obowi¹zków pracowniczych rozwi¹zaæ umowê
o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ciê¿kie naruszenie to dzia³anie charakteryzuj¹ce
siê znacznym stopniem winy pracownika, np. wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie
z przeznaczeniem.
Wyrok SN z dnia 21 padziernika 1999, I PKN 308/99, LEX nr 45507.
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nienia. Poza t¹ definicj¹ pozostaj¹ jednak autorzy blogów spe³niaj¹cych definicjê prasy (zarejestrowanych w s¹dzie okrêgowym). Jeli blog jest prowadzony
jednoosobowo  wówczas dana osoba jest równoczenie dziennikarzem
i redaktorem naczelnym. Tymczasem prawo prasowe szczególne kompetencje
przewiduje w odniesieniu do redaktora naczelnego (inne ni¿ w przypadku dziennikarza). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 pkt 7 jest to osoba, która posiada
uprawnienia do decydowania o ca³okszta³cie dzia³alnoci redakcji. Z jednej strony zawsze mo¿e wp³yn¹æ na ukazanie siê i kszta³t ka¿dej publikacji, decydowaæ
o podjêciu jakiego tematu, kreowaæ liniê programow¹ redakcji czy podejmowaæ
decyzje w sprawach personalnych. Z drugiej jednak strony redaktor naczelny
powinien wprowadziæ w redakcji takie standardy, procedury i system kontroli,
aby nie dochodzi³o do bezprawnych publikacji (lub chocia¿by naruszaj¹cych
zasady etyki zawodowej). Uchybiaj¹c tym ogólnym i szczególnym obowi¹zkom,
musi siê liczyæ z odpowiedzialnoci¹ prawn¹22.
Precyzyjne okrelenie kto jest dziennikarzem lub redaktorem naczelnym ma
znaczenie tak¿e przy okrelaniu zdolnoci s¹dowej. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku rozpatrywa³ sprawê dotycz¹c¹ legitymacji procesowej prasy i formy odmowy udzielenia informacji niejawnych. Uzna³, ¿e ustawodawca
nada³ prasie istotne uprawnienia, stwierdzaj¹c w art. 1 ust. 1 prawa prasowego,
¿e prasa korzysta z wolnoci wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do
ich rzetelnego informowania, jawnoci ¿ycia publicznego oraz kontroli i krytyki
spo³ecznej, odsy³aj¹c w art. 3a prawa prasowego do ustawy o dostêpie do informacji publicznej w zakresie prawa do informacji publicznej. W tej sytuacji
stwierdziæ nale¿y, ¿e prasa ma zdolnoæ s¹dow¹ przed s¹dem administracyjnym
nawet wtedy, gdy w konkretnej sprawie jest to jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej. Zgodnie bowiem z art. 25 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002  prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.) zdolnoæ s¹dow¹ maj¹ tak¿e inne jednostki
organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, je¿eli przepisy prawa dopuszczaj¹ mo¿liwoæ przyznania im uprawnieñ lub stwierdzenia albo uznania
uprawnienia wynikaj¹cego z przepisów prawa. Zatem skoro prasa ma zdolnoæ
s¹dow¹ w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym, to w przypadku, gdy
jest to jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej, musi byæ
okrelona osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które bêd¹ za tê jednostkê organizacyjn¹ dzia³a³y. Z art. 7 ust. 2 pkt 8 prawa prasowego wynika, ¿e jednostk¹
organizuj¹c¹ proces przygotowywania materia³ów do publikacji w prasie jest
redakcja. Redakcja jest zatem podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ prasy. Z kolei redakcj¹, zgodnie z art. art. 25 ust. 1 prawa prasowego, kieruje redaktor
naczelny. Redaktor naczelny redakcji jest zatem uprawniony do wystêpowania
22

Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013, VI ACa 1347/12, Legalis nr 722850.
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w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym za okrelon¹ redakcjê. W rozstrzyganej sprawie strona skar¿¹ca w skardze oraz póniejszych pismach by³a
oznaczana jako B. K. redaktor naczelny A, przy czym w treci skargi B. K.
wskazywa³, ¿e dzia³a w imieniu A, a zatem nie wniós³ on skargi w imieniu
w³asnym. Tak¿e z przytoczonych w skardze okolicznoci faktycznych wynika³o,
i¿ ¿¹danie nie jest zwi¹zane z prywatn¹ dzia³alnoci¹ B. K., lecz z pe³nion¹ przez
niego funkcj¹ redaktora naczelnego A. Do Burmistrza o udostêpnienie informacji publicznej zwraca³ siê nie B. K., lecz dziennikarz Redakcji A B. G. Z okolicznoci faktycznych sprawy wynika³o jednoczenie, ¿e B. G. nie wystêpowa³
do Burmistrza we w³asnym imieniu, lecz w imieniu A. Wskazuje na to jednoznacznie nag³ówek oraz stopka wiadomoci elektronicznej skierowanej do organu i zawieraj¹cej wniosek o udzielenie ¿¹danej informacji. S¹d uzna³ zatem, ¿e
skar¿¹cym w niniejszej sprawie jest Redakcja A, w którego imieniu dzia³a jej
redaktor naczelny B. K., a skarga dotyczy bezczynnoci Burmistrza w zakresie
¿¹dania skierowanego do tego organu przez Redakcjê A w osobie jednego z jej
dziennikarzy, B. G. Skarga redakcji A. mog³a zatem zostaæ poddana merytorycznemu rozpoznaniu23.
Uprawnienia kontrolne GIODO wzglêdem prasy

W celu wykonania zadañ GIODO, jego zastêpca lub upowa¿nieni przez niego
pracownicy (dalej: inspektorzy24) maj¹ prawo wstêpu, w godzinach od 6.00 do
22.00, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane s¹ dane osobowe poza zbiorem, po wczeniejszym okazaniu imiennego upowa¿nienia do kontroli i legitymacji s³u¿bowej 25. Mog¹ ¿¹daæ z³o¿enia pisemnych lub ustnych wyjanieñ, wzywaæ
i przes³uchiwaæ osoby w zakresie niezbêdnym do ustalenia stanu faktycznego
Zob. wyrok WSA w Gdañsku z dnia 5 grudnia 2012, II SAB/Gd 79/12, LEX nr 1234516.
Ustawa (ani rozporz¹dzenie) nie okrela ¿adnych wymagañ wobec pracowników  kontrolerów Biura GIODO. Ka¿dy zatem pracownik Biura GIODO, niezale¿nie od stosunku pracy czy s³u¿bowego, wykszta³cenia, sta¿u pracy i kwalifikacji, jeli ma stosowne upowa¿nienie, mo¿e wykonywaæ czynnoci kontrolne. P. Szustakiewicz, Kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Kontrola Pañstwowa 2007, nr 6, s. 57.
25
Na podstawie art. 22a ustawy o ochronie danych osobowych Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji wyda³ 22 kwietnia 2004 rozporz¹dzenie w sprawie wzorów imiennego upowa¿nienia i legitymacji s³u¿bowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Dz. U. nr 94, poz. 923 z pó¿. zm. Po nowelizacji rozporz¹dzenia od 20 maja 2011 upowa¿nienie
kontrolera musi zawieraæ informacje: dane kontrolera, jego stanowisko s³u¿bowe, numer legitymacji s³u¿bowej, okrelenie podmiotu kontroli, czyli informacja na temat kontrolowanego zbioru danych osobowych, miejsca kontroli oraz zakres przedmiotowy kontroli i datê rozpoczêcia oraz przewidywany termin zakoñczenia kontroli. Upowa¿nienie imienne wa¿ne jest tylko razem
z legitymacj¹ s³u¿bow¹. Nie ma ju¿ natomiast wymienionych uprawnieñ kontrolera (okrelonych
w art. 14 uodo).
23
24
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oraz zlecaæ sporz¹dzanie ekspertyz i opinii. Maj¹ prawo wgl¹du do wszelkich
dokumentów i danych, maj¹cych bezporedni zwi¹zek z przedmiotem kontroli
(oraz sporz¹dzania ich kopii), przeprowadzania oglêdzin urz¹dzeñ, noników
oraz systemów informatycznych, s³u¿¹cych do przetwarzania danych26. W praktyce przes³uchanie osób w charakterze wiadka stosowane jest w sytuacji, gdy
inne rodki dowodowe okaza³y siê niewystarczaj¹ce do ustalenia stanu faktycznego27. Kontrolerom nie przys³uguje jednak uprawnienie do zatrzymania dokumentów objêtych kontrol¹. Wszelkie uprawnienia kontrolne mog¹ byæ wykonywane tylko w celu realizacji zadañ okrelonych w art. 12 ust. 1 i 2, czyli kontroli
zgodnoci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
oraz wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach
wykonania tych przepisów. Od 7 marca 2011 utrudnianie pracy kontrolerom jest
karalne. Ka¿dy, kto udaremnia lub utrudnia kontrolerowi wykonanie czynnoci
kontrolnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 2 (art. 54a). Wprowadzenie tego przepisu by³o spowodowane
m.in. wczeniejsz¹ praktyk¹ stosowania ustawy i tym, ¿e art. 225 k.k. zawê¿a
katalog osób podlegaj¹cych ochronie prawnej ze wzglêdu na prowadzon¹ kontrolê28. Z drugiej jednak strony kontrolerzy nie s¹ uprawnieni do nieograniczone26
W odniesieniu do zbiorów danych: zawieraj¹cych informacje niejawne, dotycz¹cych osób
nale¿¹cych do kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego a uzyskanych w wyniku czynnoci
operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnionych funkcjonariuszy, i przetwarzanych przez Agencjê
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencjê Wywiadu, S³u¿bê Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne  GIODO nie przys³uguj¹ uprawnienia okrelone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt
1 i 3-5 oraz art. 15-18  art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997, Dz. U. 2014, poz.1182 z pó. zm. Zatem kontrolerowi przys³uguje w odniesieniu do tego
rodzaju zbiorów przys³uguje wy³¹cznie ¿¹danie z³o¿enia pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz
wzywanie i przes³uchiwanie osób w zakresie niezbêdnym do ustalenia stanu faktycznego.
27
B. Pilc, Rola administratora bezpieczeñstwa informacji podczas inspekcji prowadzonej
przez Generalnego Inspektora Ochrona Danych Osobowych, dodatek Monitora Prawniczego
2012, nr 7, s. 1046.
28
Art. 225 kodeksu karnego stanowi, ¿e § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania
kontroli w zakresie ochrony rodowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnoci s³u¿bowej, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy
lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnoci s³u¿bowej.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Tej samej karze podlega, kto osobie upowa¿nionej do przeprowadzania czynnoci w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej lub w placówkach zapewniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz³ym wieku udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnoci s³u¿bowych. Oznacza to, ¿e
przedmiotem ochrony jest tu wy³¹cznie prawid³owoæ s³u¿bowych czynnoci kontrolnych w zakresie ochrony rodowiska, inspekcji pracy oraz w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach pomocy
spo³ecznej i w placówkach zapewniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz³ym wieku. Ochronie nie podlegaj¹ kontrolerzy biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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go poruszania siê po kontrolowanej jednostce. Nadu¿yciem z ich strony by³oby
¿¹danie dostêpu do gabinetu kierownika kontrolowanej jednostki, jeli nie ma
w nim dokumentów objêtych przedmiotem kontroli29.
Kierownik jednostki kontrolowanej oraz kontrolowana osoba fizyczna, bêd¹ca administratorem danych osobowych30, zobowi¹zani s¹ umo¿liwiæ kontrolerowi przeprowadzenie kontroli oraz spe³niæ ¿¹dania, o których mowa w art. 14
pkt 1-4 (wstêpu do lokalu, ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ, wgl¹du do
dokumentów, przeprowadzania oglêdzin urz¹dzeñ). Przepis art. 15 ust. 1 koresponduje z przepisem art. 14 i zapewnia inspektorowi odpowiednie warunki
do przeprowadzenia kontroli. Przepis ten stosuje siê równie¿ (zgodnie z art. 31
ust. 5) do kontroli zgodnoci przetwarzania danych przez podmiot, któremu na
podstawie umowy zawartej na pimie powierzono przetwarzanie danych.
Podczas kontroli inspektor zwraca szczególn¹ uwagê na :
1) przes³anki legalnoci przetwarzania danych (i danych wra¿liwych, czyli
szczególne chronionych), np. poprzez zweryfikowanie treci owiadczenia upowa¿niaj¹cego do przetwarzania danych lub treci umowy;
2) zakres i cel przetwarzania danych  czyli jakie kategorie danych i o jakich
podmiotach s¹ przetwarzane;
3) merytoryczn¹ poprawnoæ danych i ich adekwatnoæ w odniesieniu do
celu przetwarzania, czyli podmiot kontrolowany musi uzasadniæ potrzebê przetwarzania danych osobowych i ich poprawnoæ;
4) obowi¹zek informacyjny, czyli czy administrator danych w sposób w³aciwy poinformowa³ osoby, których dane dotycz¹ o przys³uguj¹cych im prawach;
5) zg³oszenie zbioru do rejestracji, czyli czy prowadzone przez podmiot
kontrolowany zbiory podlegaj¹ obowi¹zkowi rejestracji u GIODO;
6) przekazywanie danych do pañstwa trzeciego, czyli czy podmiot kontrolowany przekazuje dane do pañstwa trzeciego, a jeli tak, czy robi to legalnie
i z poszanowaniem wymogów technicznych;
7) powierzenie przetwarzania danych, czyli komu administrator danych powierzy³ faktyczne administrowanie nimi (czy umowa zosta³a sporz¹dzona na
pimie, precyzyjnoæ jej uregulowañ);
8) zabezpieczenie danych, czyli zgodnoæ przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych31.
29
Wiêcej: P. Szustakiewicz, Kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Kontrola Pañstwowa 2007, nr 6, s. 5259.
30
rodki przewidziane w art. 14 pkt 1-4, mog¹ byæ zgodnie z art. 15 kierowane jedynie do
administratora danych. Tylko administrator jest bowiem zobowi¹zany umo¿liwiæ te czynnoci. Wyrok
NSA z dnia 30 stycznia 2002, II SA 1098/01, Wokanda 2002, nr 7/8, s. 70 i Legalis nr 54272.
31
Zob. wiêcej: B. Pilc, Ochrona danych osobowych  zaganienia wybrane, [w:] Ochrona
informacji niejawnych i danych osobowych. Wymiar praktyczny i teoretyczny, pod red. S. Topolewskiego i P. ¯arkowskiego, Siedlce 2014, s. 233275.

118

W przypadku kontroli danych osobowych, które zosta³y uzyskane w wyniku
czynnoci operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów pañstwa
uprawnionych do tych czynnoci, inspektor ma prawo wgl¹du do zbioru jedynie
za porednictwem upowa¿nionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej.
Problem mo¿e powstaæ co do rozumienia warunku porednictwa. Kolejn¹
w¹tpliwoæ mo¿e budziæ relacja od art. 15 ust. 2 do art. 43 ust. 2 , który wy³¹cza
ca³kowicie stosowanie przepisu art. 15 w odniesieniu do zbiorów danych, które
zosta³y uzyskane w wyniku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
Wywiadu, S³u¿by Kontrrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego
oraz CBA. Przyjmuje siê, ¿e pierwszeñstwo maj¹ normy art. 43 ust. 2 i GIODO,
jego zastêpca i upowa¿nieni inspektorzy maj¹ prawo jedynie ¿¹daæ z³o¿enia
pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz wzywaæ i przes³uchiwaæ osoby w zakresie niezbêdnym do ustalenia stanu faktycznego32.
Z czynnoci kontrolnych inspektor sporz¹dza protokó³ pokontrolny. Wszystkie czynnoci istotne dla sprawy musz¹ byæ utrwalone w formie protoko³u (a nie
np. adnotacji), poniewa¿ protokó³ ma umo¿liwiæ póniej odtworzenie przebiegu
kontroli33. Protokó³ czynnoci kontrolnych powinien zawieraæ: pe³n¹ nazwê
i adres podmiotu kontrolowanego, dane inspektora (kontrolera), tj. imiê i nazwisko, stanowisko s³u¿bowe, numer legitymacji s³u¿bowej oraz numer upowa¿nienia, dane osoby reprezentuj¹cej podmiot kontrolowany, datê rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli, okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli, opis stanu faktycznego
i informacje maj¹ce znaczenie dla oceny zgodnoci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, wyszczególnienie za³¹czników
stanowi¹cych czêæ sk³adow¹ protoko³u34, omówienie i parafowanie wszelkich
32
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków
2007, s. 416417.
Autorzy zastanawiaj¹ siê, czy takie rozró¿nienie jest uzasadnione i czy nie lepszym rozwi¹zaniem by³oby ujednolicenie norm w tym zakresie.
33
Nie mo¿na uznaæ odrêcznych notatek pracowników organu za dowody w sprawie. Mo¿liwoæ sporz¹dzenia adnotacji z czynnoci organu, przewidziana w art. 72 k.p.a., nie mo¿e dotyczyæ
ustaleñ istotnych dla sprawy. Mog¹ to byæ bie¿¹ce adnotacje, pomocne wprawdzie przy rozpatrywaniu sprawy, jednak¿e nie obejmuj¹ce ustaleñ, od których jej rozstrzygniêcie zale¿y lub mo¿e zale¿eæ. Ustalenia istotne dla sprawy powinny wiêc spe³niaæ warunki okrelone w art. 67 i nast. k.p.a.
Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1982, I SA 258/82, LEX nr 9685.
34
Za³¹cznik do protoko³u stanowi¹ protoko³y z poszczególnych czynnoci oraz inne dowody
zwi¹zane z kontrol¹. Zgodnie bowiem z art. 70 k.p.a. organ administracji publicznej mo¿e zezwoliæ
na do³¹czenie do protoko³u zeznania na pimie. Mo¿liwe jest tak¿e do³¹czenie do protoko³u innych
dokumentów maj¹cych znaczenie dla sprawy. Okrelenie mo¿e zezwoliæ oznacza, ¿e mo¿liwoæ
do³¹czenia za³¹czników do protoko³u pozostawiono uznaniu organu. Uznanie musi przybraæ formê
procesow¹. Odmowa takiego zezwolenia musi przybraæ formê postanowienia w rozumieniu art. 123
k.p.a  wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r., II SA/WA 1894/05, LEX nr 232206. Na
odmowê zezwolenia, nawet jeli jest w formie postanowienia, nie przys³uguje za¿alenie. Wiêcej: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
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poprawek, wzmiankê o dorêczeniu egzemplarza protoko³u osobie reprezentuj¹cej podmiot kontrolowany oraz wzmiankê o wniesieniu lub niewniesieniu zastrze¿eñ i uwag do protoko³u. Ponadto protokó³ zawiera informacjê o dacie
i miejscu podpisania protoko³u przez kontrolera i osobê uprawnion¹, czyli kontrolowanego administratora danych. Do postêpowania w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym do protoko³ów sporz¹dzonych przez inspektora, zgodnie z art. 22, stosuje siê przepisy k.p.a.35. Tak
lakoniczne stwierdzenie mo¿e byæ  i jak wskazuje praktyka staje siê
 ród³em niepewnoci prawnej36.
Artyku³ 16 ustawy o ochronie danych osobowych przyznaje wiêcej uprawnieñ kontrolowanemu administratorowi danych ni¿ k.p.a. Kontrolowany podmiot
ma bowiem prawo, poza podpisaniem protoko³u, wnosiæ równie¿ umotywowane
zastrze¿enia i uwagi, otrzymaæ jeden egzemplarz protoko³u, a w razie odmowy
podpisania  przedstawiæ swoje stanowisko GIODO w terminie 7 dni (liczonego
od dnia odmowy podpisania protoko³u). Wzmiankê o odmowie podpisania protoko³u sporz¹dza siê wy³¹cznie w sytuacji odmowy podpisania protoko³u przez
kontrolowanego administratora danych osobowych, a nie przez osobê upowa¿nion¹ jedynie do jego odbioru37. ¯aden przepis nie okrela, jakie konsekwencje
prawne wywo³uje takie zachowanie kierownika jednostki kontrolowanej. Inspektor nie mo¿e utrudniaæ podmiotowi kontrolowanemu korzystania z tych uprawnieñ. Umotywowane zastrze¿enia mog¹ odnosiæ siê zarówno do ustaleñ zawartych w protokole, jak i do sposobu przeprowadzenia kontroli. Treæ protoko³u
ma wp³yw na póniejsze dzia³ania GIODO38. Na podstawie bowiem wyników
35
Kodeks postêpowania administracyjnego  ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Dz. U. 2000
nr 98, poz. 1071 z pó. zm. (Dzia³ II, Rozdzia³ 2 Protoko³y i adnotacje, art. 67-72).
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 11 kwietnia 2003 uprawnienia GIODO przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych s¹ realizowane wed³ug przepisów k.p.a. (co wynika z art. 22).
£¹cz¹ siê z trybem przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 2) jako wszelkich operacji na
danych osobowych, i uprawnieniami osób, których dane dotycz¹, do ró¿nych form ochrony ich
interesów (art. 24 i 25 oraz rozdzia³ 4). Nie zale¿¹ one od okrelonych w art. 23 przes³anek dopuszczalnoci przetwarzania danych.
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2003, II SA 1449/02, LEX nr 148969.
36
M. Kempa, Stosowanie przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego w postêpowaniu
w sprawach ochrony danych osobowych, [w:] Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle
europejskich standardów. X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, pod red., G. Godziewicza, M. Szab³owskiej, Toruñ 2008, s. 280291.
37
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2006, II SA/Wa 1894/05, LEX nr 232206.
38
Stanis³aw Sagan uwa¿a, ¿e ka¿demu przys³uguje prawo do dobrej administracji, która obejmuje m.in.: rzetelnoæ, bezstronnoæ, rozpatrywanie sprawy w rozs¹dnym terminie, prawo ka¿dej
osoby do osobistego przedstawienia sprawy, prawo dostêpu ka¿dej osoby do akt sprawy, prawo do
dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej bezprawn¹ czy niecelow¹ decyzj¹ czy w koñcu
s¹dow¹ kontrolê administracji. Wiêcej: S. Sagan, Prawo do dobrej administracji (aspekty konstytucyjno-prawne), [w:] Jakoæ administracji publicznej. Miêdzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 2004, s. 370372.
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kontroli nastêpuje wszczêcie postêpowania administracyjnego. O wszczêciu postêpowania nale¿y powiadomiæ wszystkie osoby bêd¹ce stronami sprawy (zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.). W zawiadomieniu wymienione s¹ przepisy o ochronie
danych osobowych, które zosta³y naruszone oraz opis stanu faktycznego ze
wskazaniem dowodów, na podstawie których zosta³ on ustalony, czyli zawiera
uzasadnienie prawne i faktyczne. Ponadto kontrolowany administrator danych
osobowych jest informowany o prawie z³o¿enia w okrelonym terminie dodatkowych wyjanieñ i o prawie przes³ania uzupe³niaj¹cych dowodów, np. dokumentów lub wydruków z systemu informatycznego, które mog¹ potwierdziæ usuniêcie stwierdzonych uchybieñ. Jeli kontrolowany nie skorzysta z przys³uguj¹cego
mu uprawnienia, decyzja koñcz¹ca postêpowanie zostanie wydana na podstawie
materia³u dowodowego zebranego w toku kontroli, o czym równie¿ kontrolowany podmiot jest informowany. W wyniku przeprowadzonej kontroli GIODO
wydaje decyzje: nakazuj¹ce przywrócenie stanu zgodnego z prawem, je¿eli zosta³y naruszone przepisy o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 18 uodo);
umarzaj¹ce postêpowanie jako bezprzedmiotowe, je¿eli postêpowanie administracyjne zosta³o wszczête w wyniku stwierdzonych w toku kontroli uchybieñ,
a w trakcie postêpowania kontrolowany podmiot je usun¹³ i przywróci³ stan
zgodny z prawem. Je¿eli kontrolowany podmiot kwestionuje skierowan¹ do niego decyzjê, mo¿e zwróciæ siê do GIODO z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy (art. 21 ust. 1 uodo). Na decyzjê GIODO wydan¹ w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przys³uguje kontrolowanemu skarga do s¹du
administracyjnego. W pozosta³ym zakresie obowi¹zuj¹ przepisy k.p.a. Na podstawie ustaleñ kontroli inspektor mo¿e ¿¹daæ wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postêpowania przeciwko osobom
winnym dopuszczenia do uchybieñ. Kontrolowany podmiot jest obowi¹zany do
poinformowania GIODO w okrelonym terminie o wynikach tego postêpowania
i podjêtych dzia³aniach (art. 17 ust. 2 uodo).
Jeli w wyniku kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie
danych osobowych (a nie ustawy o ochronie danych osobowych39), zobowi¹zany jest wyst¹piæ do GIODO o zastosowanie rodków okrelonych w art. 1840.
39
Mariusz Swora zwraca uwagê, ¿e ustawodawca w art. 18 ust. 1 u.o o.d.o. mówi o naruszeniu
przepisów o ochronie danych osobowych nie o ustawie o ochronie danych osobowych, z czego
nale¿y wnosiæ, ¿e naruszenie mo¿e dotyczyæ równie¿ innych ni¿ zawarte w tej ustawie przepisów
chroni¹cych dane osobowe. M. Swora, Glosa do wyroku NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., II SA
2935/02, Pañstwo i Prawo 2004, nr 1, s. 124.
40
Art. 18 by³ ju¿ kilka razy nowelizowany. 3 padziernika 2001 dodano ust. 2a, nastêpnie
1 marca 2004 poszerzono katalog podmiotów wobec których GIODO nie posiada uprawnieñ. Ostatni¹ zmian¹ z 1 maja 2004 usuniêto z artyku³u okrelenie administratorowi danych. Zatem adresatem decyzji GIODO, o której mowa w art. 18 ust. 1, mo¿e byæ nie tylko administrator danych, ale
tak¿e inny podmiot przetwarzaj¹cy dane osobowe, której administrator powierzy³ w drodze umowy
przetwarzanie danych.
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Mo¿e równie¿ ¿¹daæ wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postêpowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do
uchybieñ41 i poinformowania GIODO w okrelonym terminie o wynikach tego
postêpowania i podjêtych dzia³aniach42.
Protoko³y czynnoci kontrolnych (i za³¹czniki do nich, np. ekspertyzy bieg³ych, opinie) uzyskane podczas kontroli s¹ dowodami w ju¿ tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych43 GIODO z urzêdu lub na wniosek osoby zainteresowanej
(postêpowanie nie mo¿e byæ wszczête jednoczenie z urzêdu i na wniosek44)
w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególnoci:
1) usuniêcie uchybieñ;
2) uzupe³nienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostêpnienie lub nieudostêpnienie danych osobowych45;
3) zastosowanie dodatkowych rodków zabezpieczaj¹cych zgromadzone
dane osobowe;
4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do pañstwa trzeciego;
41
Tadeusz Kuczyñski wskazuje, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera odrêbnej, swoistej dlañ definicji zwrotu postêpowanie dyscyplinarne, nale¿y
przyj¹æ, i¿ termin ten powinien byæ interpretowany w sposób zgodny z regu³¹ znaczeniow¹ przyjêt¹
w prawie pracy. Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna jest tam rozumiana jako odpowiedzialnoæ szczególna, której podlegaj¹ mianowani pracownicy s³u¿by publicznej z powodu naruszenia obowi¹zków
pracowniczych. Ma ona swój odpowiednik na gruncie niepracowniczych stosunków zatrudnienia
typu administracyjnoprawnego (s³u¿by mundurowe) jako odpowiedzialnoæ funkcjonariuszy z tytu³u
naruszenia obowi¹zków s³u¿bowych. [...] Na gruncie umownych stosunków pracy bêdzie to odpowiedzialnoæ porz¹dkowa pracownika. T. Kuczyñski, Ochrona danych osobowych w stosunkach
zatrudnienia, Przegl¹d S¹dowy 1998, nr 1112, s. 128131.
42
Grzegorz Sibiga uwa¿a, ¿e czynnoci kontrolne spe³niaj¹ dwie funkcje:
1)rodka pozwalaj¹cego stwierdziæ, czy istniej¹ podstawy do wszczêcia postêpowania administracyjnego i stanowi¹cego jednoczenie przes³ankê wszczêcia tego postêpowania w trybie art. 17
ustawy o ochronie danych osobowych,
2) rodka dowodowego w ju¿ tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym.
G. Sibiga, Postêpowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, s. 149150.
43
Konieczne jest stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Uprawnienie do ¿¹dania udostêpnienia pracownikowi dokumentów (ksero) z³o¿onych w jego aktach
osobowych nie mieci siê w zakresie praw, które przys³uguj¹ osobie w zwi¹zku z przetwarzaniem
jej danych osobowych. Uprawnienia tego nale¿y poszukiwaæ w treci praw i obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 wrzenia 2005, II SA/Wa 825/05, I. Kamiñska, Ochrona
danych osobowych, Warszawa 2007, s. 69-70 i LEX nr 192892.
44
Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2005, OSK 1365/04. LEX nr 190725.
45
GIODO jest jedynym organem upowa¿nionym do rozstrzygniêæ w sprawach dotycz¹cych
udostêpnienia danych osobowych. ¯aden z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie
upowa¿nia administratora danych do prowadzenia postêpowania i orzekania w sprawach dotycz¹cych danych osobowych w trybie k.p.a.
Postanowienia SKO w Olsztynie z dnia 24 czerwca 1999, SKO 511/27/99, OSS 2000 nr 3
poz. 74.
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5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;
6) usuniêcie danych osobowych46.
Decyzje GIODO powinny spe³niaæ wszystkie wymogi decyzji administracyjnej okrelone w art. 107 k.p.a. GIODO nie ma pe³nej swobody w wyborze
wczeniej wymienionych rodków. Wybór powinien byæ proporcjonalny do zagro¿eñ prywatnoci osób, których dane dotycz¹. Naruszenie przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych mo¿e stanowiæ ród³o odpowiedzialnoci administracyjnej oraz odpowiedzialnoci karnej (okrelonej w rozdziale 8)47.
Aby mog³o dojæ do wydania decyzji merytorycznej na podstawie art. 18
ust. 1 uodo, dane osobowe osoby zainteresowanej  która z³o¿y³a do organu
wniosek dotycz¹cy przetwarzania jej danych osobowych  musz¹ znajdowaæ siê
w posiadaniu podmiotu, którego wniosek ten dotyczy. Decyzja nakazuj¹ca przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie mo¿e bowiem zostaæ wydana w sytuacji,
gdy organ stwierdzi dokonanie w przesz³oci naruszeñ ustawy o ochronie danych
osobowych, jeli dane te zosta³y nastêpnie usuniête. W przypadku kolizji ustawy
o ochronie danych osobowych z prawem prasowym przepis art. 15 ust. 1 pr. pras.
wy³¹cza obowi¹zek ujawnienia danych osobowych dziennikarza  autora artyku³u prasowego w takiej sytuacji, gdy zastrzeg³ on anonimowoæ swojego nazwiska
(podpisa³ artyku³ pseudonimem). W takiej sytuacji administrator danych powinien kategorycznie odmówiæ ujawnienia danych osobowych takiego dziennikarza, wskazuj¹c, i¿ pos³ugiwa³ siê on pseudonimem. Odmowa taka bêdzie mieci³a siê w ramach art. 29 ust. 2 i 3 w zwi¹zku z art. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych48. Istotne, z punktu widzenia obowi¹zków dziennikarza w zakresie
ochrony danych osobowych jest orzeczenie NSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011. W orzeczeniu tym s¹d stwierdzi³, ¿e prawo prasowe w art. 15 (stanowi¹cym o prawie do anonimatu) chroni ród³o informacji, a nie osobê dziennikarza, któr¹ z kolei obci¹¿a realizacj¹ tego obowi¹zku.
Wykonywanie przez GIODO funkcji kontrolnych podlega ograniczeniom
w okresie poprzedzaj¹cym wybory (od dnia zarz¹dzenia wyborów do dnia g³osowania) na urz¹d Prezydenta, do Sejmu, do Senatu, organów samorz¹du terytorialnego i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jest to celowe dzia³anie prawodawcy. W innym przypadku przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
mog³yby staæ siê rodkiem w walce wyborczej, utrudniaj¹cym zg³aszanie
i umieszczanie kandydatów na listach wyborczych.
Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2003, II SA 1620/01, Palestra 2004, nr 1, poz. 231.
GIODO nie mo¿e zastosowaæ innych ni¿ okrelone w art. 18 ust. 1 sankcji nawet wzglêdem
podmiotu, który wprawdzie od naruszenia ustawy odst¹pi³, ale wczeniej przetwarza³ dane niezgodnie z przepisami.
Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2001, II SA 2707/00, I. Kamiñska, Ochrona danych osobowych, Warszawa 2007, s. 6263.
48
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2009, II SA/Wa 1570/08, LEX nr 519829.
46
47
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Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2a GIODO nie jest upowa¿niony do
wydawania decyzji nakazuj¹cych usuniêcie danych osobowym podmiotom, które
zebra³y te dane w toku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na
podstawie przepisów prawa. Mo¿liwe jest nakazanie zachowañ innych ni¿ usuniêcie ze zbioru, jeli zbiór prowadzony jest przez podmioty inne ni¿: Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencja Wywiadu, CBA, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿ba Wywiadu Wojskowego.
Przy ustalaniu kompetencji GIODO, wynikaj¹cych z art. 18, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê przepisy szczególne reguluj¹ce odrêbnie wykonywanie czynnoci
okrelone w art. 18 ust. 1, w razie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych. Przepisy takie znajduj¹ siê w: k.p.k (w tym przetwarzanie danych
przez komorników), k.p.k., ustawie o Prokuraturze i ustawie o Policji49, prawie
o ustroju s¹dów powszechnych50. Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2006 treæ art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych
nie przes¹dza ani o w³aciwoci, ani te¿ o braku w³aciwoci organu. Przepis ten
nie mo¿e stanowiæ podstawy do zwolnienia GIODO od oceny i rozstrzygania,
czy w konkretnie rozpoznawanej sprawie nie dosz³o do naruszenia ustawy
o ochronie danych osobowych. Nie stanowi podstawy do stwierdzenia braku
w³aciwoci rzeczowej. Przyznaje jedynie prawo do uwzglêdnienia przy wydawaniu nakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, odrêbnych przepisów51.
W razie stwierdzenia, ¿e dzia³anie lub zaniechanie kierownika jednostki
organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby bêd¹cej administratorem danych
nosi znamiona przestêpstwa okrelonego w art. 49-54a, GIODO jest zobowi¹zany skierowaæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa do organu powo³anego
do cigania przestêpstw52, do³¹czaj¹c do zawiadomienia dowody potwierdzaj¹ce
to podejrzenie53. Po z³o¿eniu zawiadomienia uprawnienia GIODO ograniczaj¹
Wiêcej: Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za okres 01.01.1999 31.12.1999, s. 7778.
Wiêcej: Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za okres 01.01.2000 31.12.2000, s. 56.
51
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006, II SA/Wa 2016/05, LEX nr 219349.
52
Liczba zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nieniu przestêpstwa kierowanych przez GIODO:
W 2006  15  brak dok³adnych danych
W 2007  18  brak dok³adnych danych
W 2008  31  w tym tylko 1 w zwi¹zku z przeprowadzonymi kontrolami
W 2009  27  w tym tylko 7 w zwi¹zku z przeprowadzonymi kontrolami
W 2010  23  w tym tylko 5 w zwi¹zku z przeprowadzonymi kontrolami
W 2011  10  w tym tylko 1 w zwi¹zku z przeprowadzonymi kontrolami
Zdecydowan¹ podstaw¹ wiêkszoci zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nieniu przestêpstwa stanowi¹ skargi wniesione do GIODO.
Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za rok 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 i 2006, <http://
www.giodo.gov.pl/138/id_art/2685/j/pl/>, dostêp: 30 lipca 2013.
53
Od 7 marca 2011 obowi¹zuje art. 19a. 1. W celu realizacji zadañ, o których mowa w art. 12
pkt 6 Generalny Inspektor mo¿e kierowaæ do organów pañstwowych, organów samorz¹du terytorialnego, pañstwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizuj¹cych zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebêd¹cych
49
50
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siê wy³¹cznie do mo¿liwoci zaskar¿enia postanowienia o odmowie wszczêcia
postêpowania. Nie ma on mo¿liwoci prawnych korzystania ze rodków przys³uguj¹cych pokrzywdzonemu po wszczêciu postêpowania karnego (np. sk³adania
wniosków dowodowych, zaskar¿enia postanowienia o umorzeniu postêpowania)54. Nie mo¿e równie¿ wypowiadaæ siê w kwestii pope³nienia lub niepope³nienia przestêpstwa (np. z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych), poniewa¿
przekroczy³by swoje kompetencje, a jedynymi organami w³aciwymi do oceny,
czy w danej sprawie zosta³o pope³nione przestêpstwo, jest s¹d55.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 uodo administrator danych jest obowi¹zany zastosowaæ rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj¹ce ochronê przetwarzanych
danych odpowiedni¹ do zagro¿eñ oraz kategorii danych objêtych ochron¹,
a w szczególnoci powinien zabezpieczyæ dane przed ich:
1) udostêpnieniem osobom nieupowa¿nionym (art. 51),
2) zabraniem przez osobê nieuprawnion¹ (art. 52),
3) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz (art. 49, 53 i 54)
4) zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52).
Ustawodawca nie przes¹dzi³ jednak, jakie maj¹ byæ to rodki. Mog¹ byæ to
zatem rodki architektoniczno-budowlane, systemy alarmowe, s³u¿by ochrony,
czy karty chipowe, kody dostêpu lub systemy koduj¹ce. Zastosowane rodki
powinny byæ stosowne nie tylko do stopnia zagro¿enia, ale przede wszystkim do
osobami prawnymi oraz innych podmiotów wyst¹pienia zmierzaj¹ce do zapewnienia skutecznej
ochrony danych osobowych.
2. Generalny Inspektor mo¿e równie¿ wystêpowaæ do w³aciwych organów z wnioskami o podjêcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie b¹d zmianê aktów prawnych w sprawach dotycz¹cych ochrony danych osobowych.
3. Podmiot, do którego zosta³o skierowane wyst¹pienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1
i 2, jest obowi¹zany ustosunkowaæ siê do tego wyst¹pienia lub wniosku na pimie w terminie 30
dni od daty jego otrzymania.
Zmiana ta zosta³a na etapie projektu pozytywnie zaopiniowana gdy¿ dawa³a GIODO uprawnienia podobne do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Ubezpieczonych, a mia³a w praktyce zapewniæ skuteczniejsz¹ ochronê danych osobowych poprzez wystêpowanie z wnioskami o podjêcie inicjatywy ustawodawczej, b¹d zmianê aktów prawnych
dotycz¹cych ochrony danych osobowych.
Zob. <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/1C375B9EBAEAA9EAC12574420044A07F/$file/
488.pdf> dostêp: 29 lipca 2013.
54
GIODO w pimie do Ministra Sprawiedliwoci postulowa³ wprowadzenie takich zmian
w postêpowaniu karnym, które umo¿liwi³yby mu uczestniczenie w postêpowaniu w charakterze
pokrzywdzonego. Kodeks postêpowania karnego dopuszcza bowiem mo¿liwoæ korzystania z praw
pokrzywdzonego tak¿e innym podmiotom, ni¿ osoby fizyczne lub prawne, których dobro prawne
zosta³o bezporednio naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo (np. zak³adowi ubezpieczeñ, organom kontroli).
Wiêcej: Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za okres 01.01.2000  31.12.2000, s. 317318.
Obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 19 nie powstaje wówczas, gdy pope³nione przestêpstwo nie jest
stypizowane w ustawie o ochronie danych osobowych. Nie wyklucza to mo¿liwoci z³o¿enia przez
GIODO zawiadomienia o przestêpstwie (na podstawie k.p.k. o wszczêciu ledztwa).
55
Wiêcej: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2007, II SA/Wa 2260/06, LEX nr 322805
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kategorii chronionych danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie klasyfikuje wszystkich kategorii danych. Wskazuje tylko, ¿e tzw. dane
wra¿liwe (czyli np. informacja o karalnoci, stanie zdrowia...) powinny byæ
szczególnie, ponadprzeciêtnie chronione. Zatem to do administratora nale¿y
okrelenie kategorii danych i ich potencjalnych zagro¿eñ. Powinien on rozwa¿yæ, jakie skutki mog¹ nast¹piæ w zwi¹zku z nieuprawnionym dostêpem do danych oraz koszty zainstalowania odpowiedniej ochrony.
Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych zawieraj¹ przepisy karne,
uznaj¹c wiêkszoæ dzia³añ niezgodnych z ustaw¹ za przestêpstwa, które podlegaj¹ karze grzywny, ograniczenia wolnoci a nawet pozbawienia wolnoci. Sankcjom karnym podlega, m.in. przetwarzanie w zbiorze danych osobowych,
w sytuacji kiedy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest siê uprawnionym (art. 49). Za przestêpstwo uznawany jest
czyn pope³niony wy³¹cznie z winy umylnej. Kwalifikowan¹ postaæ czynu zabronionego okrelonego w tym artykule stanowi przetwarzanie danych wra¿liwych (ale nie wszystkich, chodzi bowiem tylko o dane ujawniaj¹ce pochodzenie
rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne,
przynale¿noæ wyznaniow¹, partyjn¹ lub zwi¹zkow¹, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym). Przestêpstwo zagro¿one jest
kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do lat 2, a w postaci
kwalifikowanej do lat 3. Aby jednak dzia³anie sprawcy zosta³o uznane za przestêpstwo, dane osobowe musz¹ staæ siê elementem zbioru danych osobowych
(zgodnie z treci¹ art. 756). Ponadto trzeba sprawdziæ czy sprawca przetwarzaj¹cy dane (których przetwarzanie nie by³o mo¿liwe lub do których nie mia³ uprawnieñ) nie mo¿e siê powo³aæ na jak¹kolwiek z przes³anek legalizuj¹cych przetwarzanie danych osobowych57. Odpowiedzialnoæ karn¹ w przypadku przestêpstwa
56
Zgodnie z artyku³em 7 pkt. 1 zbiorem danych jest ka¿dy maj¹cy strukturê zestaw danych
o charakterze osobowym, dostêpnych wed³ug okrelonych kryteriów, niezale¿nie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie kryteria spe³nione s¹ ³¹cznie.
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U 2014, poz. 1182 z pó. zm.
Z orzeczenia NSA z dnia 7 maja 2008 nie wynika, ¿e dane osobowe maj¹ byæ w definiowanym
zbiorze danych danymi podstawowymi. Nie wynika równie¿, ¿e kryterium dostêpu do tych danych maj¹ byæ dane identyfikacyjne (inne nazwisko, adres PESEL). By³oby sprzeczne z intencj¹
ustawodawcy i gwarancjami konstytucyjnymi przyjêcie, ¿e dane osobowe prowadzone i przechowywane w zbiorach tworzonych dla realizowania celów gospodarczych czy ochrony bezpieczeñstwa,
maj¹ nie podlegaæ ochronie tylko dlatego, ¿e nie s¹ w tych zbiorach danymi podstawowymi. Wyrok
NSA z dnia 7 maja 2008, I OSK 983/07, Legalis nr 139618.
57
Przes³anki legalizuj¹ce zosta³y wymienione w art. 23 uodo. Przetwarzanie danych jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy:
Osoba, której dane dotycz¹, wyrazi na to zgodê (chyba, ¿e chodzi o usuniêcie dotycz¹cych jej
danych);
Jest to niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa;
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okrelonego w art. 49 mo¿e ponieæ ka¿dy (a nie wy³¹cznie administrator danych
osobowych), kto faktycznie decydowa³ o przetwarzaniu danych z naruszeniem
ustawy58.
Kolejnym przestêpstwem jest udostêpnianie przez administruj¹cego zbiorem
danych lub obowi¹zanego do ochrony danych osobowych dostêpu do zbioru
osobom nieupowa¿nionym (art. 51). Trudno jednak uznaæ, ¿e ¿¹danie udostêpnienia przez administratora danych osobowych, np. informacji o wieku sêdziego,
stanowi nak³anianie do pope³nienia przestêpstwa (okrelonego w art. 51 uodo).
Informacja o wieku sêdziego jest bowiem informacj¹ nierozerwalnie zwi¹zan¹
z pe³nion¹ funkcj¹ publiczn¹ i jako taka równie¿ stanowi informacjê publiczn¹.
Nie stosuje siê w tym przypadku przes³anki odmowy ujawnienia informacji ze
wzglêdu na prawo do prywatnoci59.
Jest to konieczne dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz¹, jest stron¹ tej umowy,
lub gdy jest to konieczne dla podjêcia dzia³añ poprzedzaj¹cych zawarcie umowy;
Jest to konieczne dla wykonania okrelonych prawem zadañ realizowanych dla dobra publicznego;
Jest to niezbêdne dla wype³nienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolnoci
osoby, której dane dotycz¹.
W odniesieniu do tzw. danych wra¿liwych przetwarzanie danych jest dopuszczalne (zgodnie
z art. 27), je¿eli:
Osoba, której dane dotycz¹ wyrazi na to zgodê na pimie;
Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotycz¹ i jednoczenie gwarantuje pe³n¹ ochronê danych;
Przetwarzanie tych danych jest niezbêdne dla ochrony ¿ywotnych interesów tej osoby, a gdy
osoba sama nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyra¿enia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora;
Jest niezbêdne do wykonania zadañ statutowych kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
stowarzyszeñ, fundacji, organizacji non-profit lub innych instytucji pod warunkiem, ¿e przetwarzanie danych dotyczy wy³¹cznie cz³onków tych organizacji lub sta³ych wspó³pracowników i zapewnione s¹ pe³ne gwarancje ochrony danych osobowych;
Przetwarzanie danych jest konieczne do dochodzenia praw przed s¹dem;
Przetwarzanie danych jest niezbêdne do wykonania zadañ administratora danych odnosz¹cych
siê do zatrudnienia;
Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia (i wiadczenia us³ug medycznych) przy zapewnieniu pe³nych gwarancji ochrony danych osobowych;
Przetwarzanie dotyczy danych, które zosta³y wczeniej podane do wiadomoci publicznej przez
osobê, której dane dotycz¹;
Jest to niezbêdne do prowadzenia badañ naukowych, publikowanie wyników badañ naukowych
nie mo¿e nastêpowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê osób, których dane zosta³y przetworzone;
Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronê w celu realizacji prawa i obowi¹zków wynikaj¹cych z orzeczenia wydanego w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym.
Art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997, Dz. U. 2014, poz. 1182 z pó. zm.
58
Czynu zabronionego nie pope³nia osoba, która pozostaje w b³êdzie co do okolicznoci stanowi¹cej jego znamiê np. gdy administruj¹cy danymi osobowymi jest przekonany, ¿e: zbierane dane
nie stanowi¹ danych osobowych w rozumieniu ustawy, sposób przetwarzania danych nie wpisuje
siê w definicje zbioru, ma prawo przetwarzaæ dane na podstawie przepisów innej ustawy. Zob.
L. Kêpa, Ochrona danych osobowych w praktyce, Warszawa 2014, s. 313318.
59
Wyrok NSA z dnia 5 marca 2013, I OSK 2872/12, Legalis nr 661544.
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Przestêpstwo z art. 51 uodo, jest przestêpstwem indywidualnym i mo¿e byæ
pope³nione wy³¹cznie przez administruj¹cego zbiorem danych osobowych lub
osobê obowi¹zan¹ do ochrony danych osobowych60 (np. ABI61) czy pracownika
zatrudnionego do ochrony fizycznej obszaru danych osobowych). Obowi¹zek
ochrony danych osobowych wynikaæ musi jednoznacznie z przepisów prawa,
a nie tylko woli podmiotów zaanga¿owanych w proces przetwarzania danych62.
W przypadku podmiotów przetwarzaj¹cych dane osobowe na zlecenie lub osób
upowa¿nionych do przetwarzania danych obowi¹zek ochrony danych osobowych nie musi byæ zawarty w stosownej umowie, ale musi wynikaæ wprost
z przepisów ustawy. W umowie mog¹ za zostaæ okrelone dodatkowe (szersze)
obowi¹zki. Przestêpstwo to mo¿na pope³niæ umylnie jak i nieumylnie zarówno
poprzez dzia³anie, jak i zaniechanie. Forma udostêpnienia danych jest obojêtna.
Mo¿e to nast¹piæ poprzez przekazanie nonika z danymi, wydruku, transmisji
danych. Przestêpstwem bêdzie tak¿e dopuszczenie osoby nieuprawnionej do
przetwarzania danych przez administratora danych. Jak wynika jednak z postanowienia SN z dnia 21 listopada 2007 udostêpnienie danych lub umo¿liwienie dostêpu do nich jednej osobie nie wyczerpuje znamion omawianego
przestêpstwa63. Takie stanowisko SN spotka³o siê z krytyk¹ Aleksandra Herzoga.
Przywo³a³ on w swojej krytycznej glosie orzeczenie SN z 21 listopada 2001,
z którego wynika, ¿e samo tylko u¿ycie liczby mnogiej dla okrelenia
60
Zob. art. 37 uodo stanowi, ¿e do przetwarzania danych mog¹ byæ dopuszczone wy³¹cznie
osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie nadane przez administratora danych. Ustawa nie okrela kwalifikacji ani ¿adnych wymagañ w odniesieniu do osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. Dla celów dowodowych upowa¿nienie powinno: mieæ formê pisemn¹, byæ sporz¹dzone
odrêbnie (a nie byæ wywodzone z treci umowy o pracê), mieæ charakter imienny i okrelaæ dozwolony zakres przetwarzania danych. W praktyce nadanie upowa¿nienia powinno byæ zwi¹zane ze
z³o¿eniem owiadczenia o zapoznaniu siê z przepisami dotycz¹cymi ochrony danych osobowych
i obowi¹zkiem zachowania tajemnicy.
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U 2014, poz. 1182 z pó. zm.
61
Wac³aw Zimny kategorycznie wy³¹cza mo¿liwoæ stosowania art. 51 do AB1. Wiêcej:
W. Zimny, Legalnoæ ustanowienia, relacja do administratora danych, odpowiedzialnoæ i rola
administratora bezpieczeñstwa informacji, Ochrona danych osobowych. Biuletyn Administratorów
Bezpieczeñstwa Informacji 2000, nr 1, s. 7.
62
Kodeks pracy przewiduje bowiem (w art. 100§ 2 pkt 4 i 5 kodeksu pracy), ¿e pracownik ma
obowi¹zek zachowania w tajemnicy informacji, które mog³yby naraziæ pracodawcê na szkodê. Adwokat Monika Brzozowska uwa¿a, ¿e zarówno w stosunku do pracownika, który mia³ uprawnienia
do przegl¹dania bazy danych, jak i w odniesieniu do pracownika, który takich uprawnieñ nie mia³
 stosuje siê przepis art. 266§1 kodeksu karnego. M. Brzozowska, Kradzie¿ danych osobowych,
Marketing w praktyce 2012, nr 10, s. 89.
63
S¹d Najwy¿szy uzna³ bowiem, ¿e literalna wyk³adnia omawianego przepisu sk³ania do negatywnej odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku udostêpnienia danych osobowych tylko jednej osobie nieupowa¿nionej mo¿na uznaæ za wyczerpuj¹ce znamiona czynu z art. 51 ustawy.
(Art. 51. 1. Kto administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c obowi¹zany do ochrony danych osobowych udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp do nich osobom nieupowa¿nionym, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2).
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przedmiotu bezporedniej ochrony, przedmiotu czynnoci sprawczej lub rodka
s³u¿¹cego do pope³nienia przestêpstwa nie oznacza, ¿e ustawodawca u¿ywa jej
w znaczeniu zwrotu: co najmniej dwa64. Ponadto zauwa¿y³, ¿e SN w swoim
orzeczeniu zupe³nie nie rozwa¿a³ kwestii, ¿e podmiot, który by³ zobowi¹zany do
ochrony danych osobowych, a który to umo¿liwi³ osobie nieuprawnionej dostêp
do danych osobowych, musia³ liczyæ siê z tym, ¿e dane te stan¹ siê dostêpne
wiêkszej liczbie osób. Nie ma ju¿ bowiem kontroli nad tymi danymi. Zatem
argument, ¿e udostêpnienie danych osobowych tylko jednej nieuprawnionej osobie jest niew³aciwy i stanowi wyraz niechlujstwa jêzykowego. Powinno siê
raczej w ka¿dym przypadku, gdy ustawodawca pos³uguje siê liczb¹ mnog¹, ka¿dorazowo ustalaæ zakres i znaczenie tej¿e liczby mnogiej65.
Gdy sprawca dzia³a³ umylnie, podlega karze grzywny, ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do lat 2, a gdy dzia³a³ nieumylnie  karze grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci tylko do roku. Nie wyczerpuje znamion przestêpstwa ujawnienie przez administratora danych ogólnie
dostêpnych66.
W odniesieniu do prasy  odpowiedzialnoæ karn¹ na podstawie art. 51
ustawy o ochronie danych osobowych  za opublikowanie w materiale prasowym danych osobowych (np. adresu), wbrew zakazowi okrelonemu w art. 14
ust. 6 prawa prasowego67, ponosi redaktor naczelny jako osoba ustawowo obowi¹zana do ochrony tych danych68. Nie ponosi jej redaktor (dziennikarz), który
przygotowa³ materia³ prasowy do publikacji, gdy¿ ani z przepisów u.o.d.o. nie
wynika, ¿e na nim spoczywa obowi¹zek zabezpieczenia danych osobowych
przed udostêpnieniem osobom nieupowa¿nionym (art. 36 ust. 1), ani te¿ prawo
prasowe nie czyni go odpowiedzialnym karnie za opublikowanie materia³u
Uchwa³a SN z dnia 21 listopada 2001, I KZP 26/01, OSNKW 2002 Nr 12, poz. 4.
A. Herzog, Glosa do orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 21 listopada 2007r., sygn. IV KK
376/07, Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 166167.
66
H. Dwulat, Odpowiedzialnoæ karna administratora danych z art. 51 ustawy o ochronie
danych osobowych, Radca Prawny 2003, nr 5, s. 5157.
67
Art. 14 ust. 6 prawa prasowego stanowi, ¿e nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej
publikowaæ informacji oraz danych dotycz¹cych prywatnej sfery ¿ycia, chyba ¿e wi¹¿e siê to bezporednio z dzia³alnoci¹ publiczn¹ danej osoby.
Prawo prasowe  ustawa z dnia 26 stycznia 1984, Dz. U. Nr 5, poz. 24.
68
Jak wynika z orzeczenia NSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku obowi¹zek zachowania w tajemnicy danych osobowych ci¹¿¹cy na osobach, które zosta³y upowa¿nione do przetwarzania danych jest unormowaniem, które nie okrela charakteru prawnego danych osobowych jako
danych objêtych tajemnic¹ ustawow¹, a ma walor regulacji dotycz¹cej sposobu zachowania siê
osób, które technicznie dokonuj¹ przetwarzania tych danych z upowa¿nienia administratora danych osobowych. Tajemnica ta nie zosta³a powi¹zana z wykonywaniem okrelonych zawodów,
a upowa¿nienie do przetwarzania danych mo¿e zostaæ nadane nie tylko pracownikom administratora,
ale tak¿e innym osobom podlegaj¹cym administratorowi. Nie mo¿na zatem kwalifikowaæ jej jako
tajemnicy zawodowej. Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014, I OSK 2499/13, LEX nr 1463584.
64
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prasowego z naruszeniem art. 14 ust. 6, skoro odpowiedzialnoæ za treæ materia³ów prasowych spoczywa na redaktorze naczelnym (art. 25 ust. 4)69. Krytycznie do tego orzeczenia odnios³y siê Anna M³ynarska-Sobaczewska oraz Marlena
Sakowska-Bary³a, które uwa¿aj¹, ¿e terminu administrator danych nie mo¿na
odnosiæ wprost do dzia³alnoci prasowej. Za bardziej adekwatne uwa¿aj¹ inne
sformu³owanie u¿yte w art. 51: bêd¹c obowi¹zany do ochrony danych osobowych. Jeli zatem pojêcia administrator danych osobowych nie stosowaæ
w odniesieniu do dzia³alnoci prasowej, to aktualne zostaje pytanie, kto mo¿e
byæ sprawc¹ przestêpstwa z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych.
Z treci samego prawa prasowego wynika, ¿e co prawda to redaktor naczelny
jest osob¹ posiadaj¹ca uprawnienia do decydowania o ca³okszta³cie dzia³alnoci
redakcji, ale nie oznacza to, i¿ ma on wy³¹czne prawo do decydowania o publikacji materia³u. Prawo do wspó³decydowania o publikacjach ma równie¿ redaktor (dziennikarz). Z analizy art. 49 prawa prasowego wynika równie¿, ¿e odpowiedzialnoæ prawn¹ za naruszenie niektórych przepisów prawa prasowego
ponosi ka¿dy (a nie tylko sam redaktor naczelny). Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych to administrator danych jest obowi¹zany zapewniæ rodki techniczne i organizacyjne adekwatne do zagro¿eñ i kategorii danych
objêtych ochron¹. Jeli zatem, jak twierdzi SN w swoim orzeczeniu, instytucji
administratora danych nie mo¿na wprost odnieæ do dzia³alnoci dziennikarskiej,
to nie sposób stwierdziæ czy rzeczywicie na redaktorze naczelnym ci¹¿y obowi¹zek z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. S¹d Najwy¿szy
z jednej strony uzna³, ¿e redaktor naczelny nie jest administratorem danych, ale
z drugiej, zarzuci³ mu uchybienie obowi¹zkom administratora danych. Ponadto
z treci art. 3a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych nie wynika wprost,
¿e do dzia³alnoci prasowej stosuje siê tak¿e przepisy karne (w tym art. 51).
Autorki glosy do orzeczenia SN z dnia 2 padziernika 2006 uwa¿aj¹, ¿e
w dzia³alnoci prasowej norma mo¿e byæ zrekonstruowana w ten sposób, ¿e
pope³nia przestêpstwo ten, kto w ramach wykonywanej prasowej dzia³alnoci
dziennikarskiej, administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c obowi¹zany do ich
ochrony, udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp do nich osobom nieupowa¿nionym,
o ile dosz³o przez to do istotnego naruszenia praw i wolnoci70.
Kolejnym wystêpkiem jest naruszenie przez administruj¹cego choæby nieumylnie obowi¹zku zabezpieczenia danych przed zabraniem ich przez osobê
nieuprawnion¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52). Przestêpstwo to mo¿e
pope³niæ ka¿da osoba, na której ci¹¿y taki obowi¹zek. Zachowanie sprawcy polega na samym naruszeniu obowi¹zku zabezpieczenia danych bez wzglêdu na to,
Wyrok SN z dnia 2 padziernika 2006, V KK 243/06, Legalis nr 79183.
A. M³ynarska-Sobaczewska, M. Sakowska-Bary³a, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 2 X 2006, V KK 243/06, Pañstwo i Prawo 2007, nr 6, s. 141.
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czy dane osobowe zosta³y zabrane przez osobê nieuprawnion¹, zniszczone czy
uszkodzone. W praktyce nie ma ¿adnego znaczenia czy osoba nieuprawniona
faktycznie te dane zabra³a. Istotne jest w przypadku tego czynu  jak mówi
postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2000, z którego wynika, ¿e dane osobowe
korzystaj¹ z ochrony przewidzianej ustaw¹ ju¿ wówczas, kiedy tylko istnieje
potencjalna mo¿liwoæ ich znalezienia siê w zbiorze danych osobowych, bez
wzglêdu na to, czy siê w nim ostatecznie znalaz³y, a ustawa w odniesieniu do
ró¿nych etapów i rodzajów przetwarzania danych okrela jeszcze dodatkowe
uprawnienia osób, których dane te dotycz¹. Ka¿dy ma bowiem prawo do ochrony dotycz¹cych go danych osobowych, a nie jedynie ten, czyje dane znalaz³y siê
ju¿ w zbiorze71. Obowi¹zek zabezpieczenia danych osobowych nie jest to¿samy
z obowi¹zkiem nadzorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
Pojêcie osoby administruj¹cej danymi osobowymi nale¿y odró¿niæ od osoby
administruj¹cej zbiorem danych osobowych. Zatem, jak wynika z treci art. 52
uodo, przestêpstwo mo¿e pope³niæ ka¿da osoba, która zarz¹dza danymi osobowymi (w procesie ich przetwarzania), a nie tylko administrator danych osobowych czy podmioty przetwarzaj¹ce dane osobowe na zlecenie administratora.
Jest to przestêpstwo formalne, czyli do jego pope³nienia nie jest konieczny jakikolwiek skutek naruszenia obowi¹zku zabezpieczenia danych. Mo¿na je pope³niæ zarówno umylnie, jak i nieumylnie, a sprawca podlega karze grzywny,
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku72.
Niezg³oszenie zbioru danych do rejestracji (art. 53), to kolejne przestêpstwo.
Mo¿e je pope³niæ ka¿dy, na kim ci¹¿y obowi¹zek rejestracji zbioru danych, czyli
zarówno administrator danych osobowych, jak i osoba dzia³aj¹ca w imieniu
administratora. Przy czym wed³ug interpretacji Paw³a Barty i Paw³a Litwiñskiego czynu okrelonego w art. 53 nie mo¿e pope³niæ osoba, w przypadku której
obowi¹zek zg³oszenia zbioru danych osobowych do rejestracji nie wynika
z przepisów uodo, lecz z czynnoci prawnej73. Nie wype³nia znamion czynu
zabronionego niezg³oszenie do rejestracji zbioru ewidencyjnego albo niekompletne zg³oszenie zbioru danych. Czyn mo¿e byæ pope³niony tylko umylnie
poprzez zaniechanie, a sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do roku.
Ustawa o ochronie danych osobowych wielokrotnie nak³ada na administruj¹cych zbiorami danych osobowych obowi¹zki informacyjne. Niewykonanie
obowi¹zku informacyjnego (okrelonego w art. 54) mo¿e dotyczyæ zarówno
Postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2000, II KKN 438/00, LEX nr 45466.
Wiêcej: M. Organiciak, R. Zakrzewski, Ochrona danych osobowych  przepisy karne,
Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 8, s. 1622.
73
P. Barta, P. Litwiñski, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2013,
<https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge3tambvgu3tgnjoobqxalrsha3tmmztha3q>, dostêp: 9 grudnia 2014.
71

72

131

sytuacji zbierania danych osobowych, jak i podczas dalszego przetwarzania danych. W praktyce chodzi tu o przestêpstwo niepoinformowania o:
a) prawie dostêpu do treci danych;
b) prawie poprawiania danych;
c) nazwie i adresie administratora danych;
d) celu zbierania danych i odbiorcach danych oraz o
e) dobrowolnoci albo obowi¹zku podania danych;
f) przys³uguj¹cych danej osobie (o której zbierane s¹ dane osobowe) prawach.
Przestêpstwo pope³niæ mo¿e tylko przez zaniechanie, z winy umylnej podmiot administruj¹cy zbiorem danych74. Znamiona przestêpstwa zostan¹ wype³nione tak¿e wtedy, gdy obowi¹zki okrelone w art. 24, 25, 32 i 3375 zostan¹
spe³nione jedynie czêciowo76.
Wszystkie te przestêpstwa s¹ cigane z oskar¿enia publicznego. W literaturze mo¿na spotkaæ pogl¹d, z którym trzeba siê zgodziæ, ¿e rangê w³aciwego
stosowania i przestrzegania przepisów dotycz¹cych ochrony danych osobowych
okrela m.in. liczna przestêpstw okrelonych w ustawie oraz fakt, ¿e ustawodawca przewidzia³ za te przestêpstwa m.in. karê pozbawienia wolnoci77.
Niezale¿nie od postêpowania karnego czy administracyjnego spowodowanego naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której prawa
naruszono mo¿e wszcz¹æ postêpowanie cywilne i dochodziæ swoich roszczeñ na
podstawie art. 23 i 24 k.c.
Oprócz zadoæuczynienia mo¿liwe jest te¿ ¿¹danie odszkodowania na podstawie art. 415 k.c., jeli ujawnienie danych osobowych przyczyni³o siê do powstania szkody. Osoba ¿¹daj¹ca odszkodowania musi jednak wykazaæ po pierwsze zaistnienie szkody, a po drugie zwi¹zek miêdzy szkod¹ a brakiem
zabezpieczenia danych (czyli winê sprawcy).

74
Pawe³ Barta i Pawe³ Fajgielski uwa¿aj¹, ¿e przestêpstwo niedope³nienia obowi¹zku poinformowania mo¿e pope³niæ wy³¹cznie administrator danych osobowych, gdy¿ inne podmioty nie zosta³y, zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych, zobowi¹zane do wykonywania obowi¹zku informacyjnego. P. Barta, P. Fajgielski, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Warszawa 2013 <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge3tambvgu3tgnjoobqxalrsha3tmmztha4a>, dostêp: 9 grudnia 2014.
75
Problematyczne mo¿e byæ ustalenie konkretnego terminu wykonania tych obowi¹zków. Przepisy ustawy nie wyznaczaj¹ cis³ych terminów. Obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 24 powinien byæ spe³niony przed rozpoczêciem zbierania danych, obowi¹zek ustalony w art. 25  bezporednio po
utrwaleniu danych, natomiast obowi¹zek z art. 32 w zw. z art. 33 administrator musi wykonaæ
w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
76
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków
2007, s. 678.
77
B. Sadowski, Odpowiedzialnoæ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem,
S³u¿ba Pracownicza 2004, nr 10, s. 3536.
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Wspó³praca GIODO z pras¹

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wielokrotnie wskazywa³, ¿e

kwestia ujawnienia danych osobowych w prasie powinna byæ rozpatrywana
g³ównie na gruncie przepisów ustawy prawo prasowe. Stosownie do przepisu art.
1 prawa prasowego prasa, zgodnie z Konstytucj¹, korzysta z wolnoci wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci
¿ycia publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej. Tym bardziej, jeli na przyk³ad prasa informuje o wydatkach poniesionych przez gminê, poniewa¿ wi¹¿e
siê to z konstytucyjnym prawem do informacji o dzia³alnoci w³adzy publicznej
oraz zasad¹ jawnoci finansów publicznych. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji
obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy
publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne [...] w zakresie, w jakim
wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym
lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹c¹ Konstytucj¹
ograniczenie prawa do informacji mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na okrelone w ustawach ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu
gospodarczego pañstwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ju¿ w sprawozdaniu z dzia³alnoci za 2001 rok uzna³
tak¿e, i¿ zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998
o finansach publicznych finanse publiczne s¹ jawne, za jawnoæ tê wy³¹cza siê
jedynie w stosunku do tych rodków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zosta³o uznane za tajemnicê pañstwow¹ na podstawie odrêbnych przepisów lub je¿eli wynika to z umów miêdzynarodowych78. Analogiczna jest treæ art.
61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym, zgodnie z którym gospodarka finansowa gminy jest jawna, a zarz¹d jest obowi¹zany m.in. do informowania mieszkañców gminy o wykorzystywaniu rodków bud¿etowych. Bior¹c powy¿sze pod uwagê GIODO stwierdzi³, i¿ ujawnienie w prasie wydatków
poniesionych przez gminê, na przyk³ad w zwi¹zku z organizacj¹ imprezy, uzasadnione jest konstytucyjnym prawem obywateli do informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz zasad¹ jawnoci finansów publicznych79.
Sam GIODO  mimo i¿ wielokrotnie podkrela³ rolê mediów i koniecznoæ publikowania w prasie informacji sprawdzonych i rzetelnych  sta³ siê ich
78
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o finansach publicznych zosta³a uchwalona 27 sierpnia 2009,
Dz. U. nr 152, poz. 1240 z pó. zm (obecnie Dz. U. 2013, poz. 885 z pó.zm.) Ówczesny art. 11 to
obecnie art. 33 ust 1. gospodarka rodkami publicznymi jest jawna, a ograniczenie jawnoci
wynika z treci art. 33 ust. 2  Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do rodków publicznych, których
pochodzenie lub przeznaczenie zosta³o uznane za informacjê niejawn¹ na podstawie odrêbnych
przepisów lub je¿eli wynika to z umów miêdzynarodowych.
79
Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za 2001 rok, s. 236 <http://www.giodo.gov.pl/138/
id_art/2685/j/pl/>, dostêp: 5 sierpnia 2013.
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ofiar¹. O nierzetelnoci prasy GIODO mia³ okazjê przekonaæ siê przy okazji
publikacji artyku³u na temat ustawy o ochronie danych osobowych, zamieszczonego w tygodniku Polityka80. Wzmiankowany tekst okaza³ siê nie tylko nierzetelny, ale te¿ w jego treci pojawi³y siê informacje nieprawdziwe, wprowadzaj¹ce czytelnika w b³¹d. Tytu³em przyk³adu wskazaæ mo¿na, ¿e zdaniem autorki
artyku³u: ustawa o ochronie danych osobowych wesz³a w ¿ycie w 1997.
W rzeczywistoci za obowi¹zuje ona od 30 kwietnia 1998; dalej  ustawa
o ochronie danych osobowych obejmuje ochron¹ informacje o osobach zmar³ych, co te¿ rozmija siê z prawd¹. Ponadto treæ artyku³u, w miejscach w których
nie znajdowa³y siê oczywiste przek³amania, przedstawia³a zjawiska w sposób
wypaczaj¹cy sens i istotê ustawy. Wobec w¹tpliwoci przedstawianych GIODO
przez czytelników Polityki, którzy wykazali siê lepsz¹ ni¿ autorka publikacji
wiedz¹ na jej temat, Generalny Inspektor podj¹³ próby przekonania tygodnika
Polityka do opublikowania artyku³u na temat ochrony danych osobowych,
uwzglêdniaj¹cego rzeczywisty stan prawny. Poniewa¿ starania GIODO w tym
zakresie nie zosta³y przez redakcjê uwzglêdnione, wobec czego skierowa³ on
sprawê na drogê postêpowania s¹dowego81.
Niezale¿nie jednak od efektów wspó³pracy, GIODO od samego pocz¹tku
swojej dzia³alnoci stara³ siê o dobry kontakt z mediami. Jak wynika ze sprawozdania GIODO: Pierwsza konferencja prasowa zosta³a zorganizowana
w dniu 3 listopada 1998 r. Do udzia³u zosta³y zaproszone wszystkie orodki
telewizji publicznej i komercyjnej, stacje radiowe, dziennikarze prasy codziennej i periodycznej oraz agencje informacyjne. Tematem konferencji by³o
 Pierwsze pó³rocze dzia³alnoci Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekaza³
dziennikarzom informacje o pierwszych miesi¹cach swej dzia³alnoci (organizacja Biura, struktura zatrudnienia, iloæ oraz tematyka skarg i zapytañ)82. Wykorzystywa³ równie¿ media o najwiêkszym zasiêgu (Rzeczpospolit¹, ¯ycie,
Gazetê Wyborcz¹, Trybunê) do informowania administratorów baz danych
o ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach. Obecnie GIODO przekazuje do publikacji
w prasie materia³y informacyjno-edukacyjne (w tym decyzje, wyst¹pienia, sygnalizacje, gotowe opracowania konkretnych zagadnieñ z zakresu ochrony danych osobowych). Wspó³pracuje z:
 pras¹ codzienn¹ (Rzeczpospolit¹, Dziennikiem. Gazet¹ Prawn¹, Pulsem
Biznesu);
Artyku³ autorstwa Martyny Bundy, Oj dana, dana, Polityka 2004, nr 43, s. 3234.
Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za 2004, s. 5758 <http://www.giodo.gov.pl/138/id_art/
2685/j/pl/> dostêp: 5 sierpnia 2014.
82
Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za okres 23.04.1998 30.04.1999, s. 29 <http://
www.giodo.gov.pl/541/id_art/2685/j/pl/>, dostêp: 5 sierpnia 2014.
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 ogólnopolskimi pismami bran¿owymi (Serwisem Pracowniczym, Przegl¹dem Komunalnym, Computerworldem, IT w Administracji);
 portalami internetowymi (Dziennikiem Internautów , lex.pl);
 czasopismami kobiecymi (Twoim Imperium, wiatem Kobiety);
 stacjami radiowymi i telewizyjnymi (IAR, Polskim Radiem Jedynk¹, Polskim
Radiem 24, Radiem TOK FM, Radiem dla Ciebie, TVP INFO, Telewizj¹
Polsat, Superstacj¹ czy TVN 24);
 agencjami informacyjnymi (PAP, KAI, Newseri¹, która w maju 2013 uruchomi³a specjalny kana³ informacyjny GIODO).
S¹dz¹c z lektury dotychczasowych sprawozdañ z dzia³alnoci GIODO, najbardziej intensywna wspó³praca z pras¹ mia³a miejsce w 2013. Wyemitowano/
/opublikowano wówczas ponad 170 materia³ów prasowych o tematyce ochrony
danych osobowych, a GIODO udzieli³ (pisemnie lub telefonicznie) ponad 320
odpowiedzi. Z roku na rok zwiêksza³ siê zakres problemów, z którymi do GIODO zwracali siê dziennikarze.
Wspó³praca z mediami jest tylko jedn¹ z form przekazywania maksymalnie
szerokiemu gronu odbiorców najistotniejszych informacji z zakresu danych osobowych. Poza pras¹, do dzia³alnoci informacyjnej wykorzystuje GIODO tak¿e:
 stronê internetow¹ (Biuletyn Informacji Publicznej);
 Infoliniê;
 Newsletter;
 konferencje i seminaria naukowe;
 szkolenia, kampanie informacyjne i edukacyjne (np: Dni Otwarte GIODO,
Dzieñ Ochrony Danych Osobowych), debaty;
 publikacje ksi¹¿kowe.
Jak wynika z treci sprawozdañ  mimo funkcjonowania wielu dostêpnych
i wykorzystywanych kana³ów informacji GIODO ci¹gle poszerza swoje kontakty
z mediami, a dziennikarze maj¹ coraz wiêcej pytañ dotycz¹cych ochrony danych
osobowych.
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Rozdzia³ 8. Ochrona danych osobowych
w innych ustawach a praktyka prasowa
Dane

osobowe, które pozyska³a nieuprawniona osoba w wyniku braku dzia³ania lub nienale¿ytego dzia³ania np. administratora danych osobowych, mog¹
byæ podstaw¹ do pope³nienia innych przestêpstw okrelonych w kodeksie
karnym.
Polski kodeks karny z dnia 6 czerwca 19971 przewiduje m.in. przestêpstwo
podszywania siê pod inn¹ osobê (art. 190a § 2 obowi¹zuje od 6 czerwca
2011)2. Dobrem chronionym s¹ tutaj wizerunek i inne dane osobowe pokrzywdzonego3. Przestêpstwo to polega na fa³szywym podawaniu siê za inn¹ osobê
1
W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ pogl¹d, i¿ dziennikarz mo¿e swoim dzia³aniem wype³niæ znamiona innych przestêpstw okrelonych w kodeksie karnym, tj.: Do przestêpstw pope³nionych
w treci materia³u prasowego (tzw. przestêpstw prasowych niew³aciwych) mo¿na zaliczyæ m.in.:
1) znies³awienie (pomówienie) oraz zniewa¿enie za pomoc¹ rodków masowego komunikowania
(art. 212 § 2 k.k., art. 216 § 2 k.k.); 2) nawo³ywanie do wszczêcia wojny napastniczej (art. 117 § 3
k.k.); 3) publiczne zniewa¿anie Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej (art. 133 k.k.); 4) publiczne
zniewa¿enie Prezydenta RP (art. 135 § 2 k.k.); 5) publiczne zniewa¿enie g³owy pañstwa obcego
lub cz³onka personelu dyplomatycznego b¹d urzêdnika konsularnego pañstwa obcego (art. 136 § 2
i 3 k.k.); 6) publiczne zniewa¿enie symboli pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 137 § 1
k.k.) lub pañstwa obcego (art. 138 § 2 k.k.); 7) obrazê uczuæ religijnych (art. 196 k.k.); 8) publiczne pochwalanie lub propagowanie pedofilii (art. 200b k.k.); 9) prezentowanie treci pornograficznych (art. 202 § 1 k.k.); 10) zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego, a tak¿e organu
konstytucyjnego RP (art. 226 k.k.); 11) publiczne rozpowszechnianie informacji z postêpowania
przygotowawczego (art. 241 § 1 k.k.), a tak¿e informacji z rozprawy s¹dowej prowadzonej z wy³¹czeniem jawnoci (art. 241 § 2 k.k.); 12) publiczne nawo³ywanie do pope³nienia przestêpstwa
(art. 255 § 12 k.k.) lub pochwalanie pope³nienia przestêpstwa (art. 255 § 3 k.k.); 13) publiczne zniewa¿anie ze wzglêdu na przynale¿noæ etniczn¹, narodow¹, rasow¹, wyznaniow¹ itp.
(art. 257 k.k.); 14) ujawnienie tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej, zawodowej (art. 265266 k.k.).
Wiêcej: M. Bartnik, Granice wolnoci dziennikarza. Odpowiedzialnoæ karna dziennikarza,
[w:] Status prawny dziennikarza, pod red. W. Lisa, Warszawa 2014, LEX nr 198161.
2
Art. 190a §2 kodeksu karnego przewiduje karê pozbawienia wolnoci do lat 3 za podszywanie siê pod inn¹ osobê, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrz¹dzenia
tej osobie szkody maj¹tkowej lub osobistej.
Kodeks karny  ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pó. zm.
3
Sformu³owanie wizerunek lub inne [jej] dane osobowe u¿yty w art. 190a § 2 jest pewn¹
niezrêcznoci¹ jêzykow¹. Wizerunek jest jednym z elementów danych osobowych, podobnie jak PESEL, czy imiê i nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny, informacja o zad³u¿eniu. Pogl¹d taki
wyrazi³ np. Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2009. Uzna³, ¿e wizerunek
jest jednym z bardzo osobistych dóbr cz³owieka i brak zgody na jego publikowanie, jeli nie chodzi
o osoby publiczne, jest wystarczaj¹cym powodem do uznania, ¿e dzia³aj¹ przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych, jeli tylko spe³nione zosta³y przes³anki z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych
osobowych. Zatem zdjêcia osoby fizycznej, chocia¿by wykonane w przesz³oci, umo¿liwiaj¹ce jej
identyfikacjê, w sytuacji gdy zdjêcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na
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(z wykorzystaniem jej danych osobowych) w celu wyrz¹dzenia jej szkody maj¹tkowej lub osobistej. Czyn ten jest elementem uzupe³niaj¹cym przestêpstwo
stalkingu4, czyli uporczywego nêkania. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ pogl¹d, ¿e przede wszystkim poza zakresem penalizacji art. 190a § 2 k.k.
pozostaje sytuacja, kiedy sprawca dzia³a jedynie w celu ukrycia w³asnej to¿samoci lub w celu wyrz¹dzenia szkody innej osobie ni¿ tej, której danymi siê
pos³uguje5.
Przestêpstwo ma charakter formalny, bo dochodzi do niego ju¿ w momencie
podania siê za inn¹ osobê (pokrzywdzonego). W przypadku tego przestêpstwa
stosuje siê art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, który definiuje pojêcie
danych osobowych, zgodnie z którym za dane osobowe uwa¿a siê wszelkie
informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej w celu ustalenia jej to¿samoci. W praktyce pope³niaj¹cy to przestêpstwo nie musi faktycznie wyrz¹dziæ szkody maj¹tkowej lub osobistej pokrzywdzonemu. Wystarczy aby sprawca tego chcia³ (i d¹¿y³ do tego)6. Powodem uzasadniaj¹cym koniecznoæ wprowadzenia tego rodzaju regulacji do kodeksu
karnego by³ brak przepisu, który obejmowa³by zarówno uporczywe nêkanie, jak
i równoczesne wykorzystywanie danych osobowych. Ryszard Stefañski i Jacek
Kosonoga uwa¿aj¹, ¿e gdyby w art. 190a § 2 chodzi³o wy³¹cznie o nielegalne
pos³ugiwanie siê danymi osobowymi, to lepszym rozwi¹zaniem by³oby umieszczenie tego przepisu w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997. Mimo dylematów umieszczono jednak ten przepis w kodeksie karnym,
poniewa¿ przestêpstwo to mo¿e pope³niæ ka¿dy (jest to przestêpstwo powszechne)  a nie tak jak w wiêkszoci przypadków w ustawie o ochronie danych
osobowych  administrator danych osobowych (lub inny podmiot dzia³aj¹cy
z upowa¿nienia administratora). Ponadto przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych nie stosuje siê do osób fizycznych przetwarzaj¹cych dane w celach
nim wystêpuj¹cej w miejscu dostêpnym dla nieograniczonej liczby podmiotów, nale¿y uznaæ, i¿ stanowi ono dane osobowe podlegaj¹ce ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2009, I OSK 667/09, Legalis nr 240487.
4
Najczêstsz¹ postaci¹ przestêpstwa podszywania siê pod inn¹ osobê, wykorzystywania jej wizerunku lub innych danych osobowych jest cyberstalking. Stalking polega na wywo³aniu uczucia
strachu i zagro¿enia poprzez wiadome i zamierzone naruszenie sfery prywatnoci poszkodowanego. Zazwyczaj polega na: przejêciu w³adztwa nad komputerem, publikowaniu nieprawdziwych informacji na temat poszkodowanego, przeladowaniu i obserwowaniu poszkodowanego. Cyberstalking mo¿na za podzieliæ na: e-mail stalking, Internet stalking i Computer stalking. Wiêcej:
M. Siwicki, Cyberprzestêpczoæ, Warszawa 2013, s. 275.
5
Wiêcej: M. Romañczuk-Gr¹cka, Korzystanie z cudzych dowodów to¿samoci a kradzie¿ to¿samoci  od Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. po aktualne
rozwi¹zania prawne, [w:] Idee nowelizacji kodeksu karnego, pod red. M. Lubelskiego, R. Pawlika,
A. Strzelca, Kraków 2014, s. 207219.
6
S. Hyp, Kodeks karny. Komentarz (art. 1-363), pod red. A. Grzekowiak, K. Wiaka, Warszawa 2013, s. 860.
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osobistych i domowych (art. 3a ust. 1 pkt 1)7. Poza ochron¹ art. 190a § 2
pozostaj¹ podmioty inne ni¿ osoby fizyczne oraz osoby zmar³e. Przedmiotem
ochrony s¹ bowiem dobra osobiste, a te mog¹ posiadaæ wy³¹cznie osoby ¿yj¹ce. Kodeks karny u¿ywa pojêcia osoba  a zmar³y ju¿ ni¹ nie jest, a ustawa o
ochronie danych osobowych wyranie stanowi, ¿e dane osobowe charakteryzuj¹
wy³¹cznie osoby ¿yj¹ce.
Innym przestêpstwem stypizowanym w k.k. jest naruszenie tajemnicy s³u¿bowej. Zgodnie z art. 266 § 1 kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjêtemu na
siebie zobowi¹zaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacjê, z któr¹ zapozna³ siê
w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoci¹ publiczn¹,
spo³eczn¹, gospodarcz¹ lub naukow¹, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.8 W praktyce przepis art. 266 § 1
stosuje siê w przypadku bezprawnego ujawnienia tajemnicy informatora przez
jak¹kolwiek osobê (ale nie samego dziennikarza). W przypadku dziennikarza nie
ma zastosowania art. 266 § 1 k.k., poniewa¿ prawo prasowe posiada przepisy
karne (reguluj¹ce kwestie ochrony danych informatora), a zatem stanowi¹ one lex
specialis w stosunku do kodeksu karnego. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ
twierdzenie, ¿e niebêd¹cy dziennikarzem autor materia³u prasowego, który narusza zastrze¿on¹ tajemnicê swojego informatora, pope³nia przestêpstwo z art. 266
§ 1 k.k., a wspó³dzia³aj¹cy z nim dziennikarz czy redaktor odpowie jako pomocnik
lub pod¿egacz9. Za wykluczeniem odpowiedzialnoci dziennikarza z tytu³u ujawnienia tajemnicy s³u¿bowej (ale nie dziennikarskiej) przemawia fakt, ¿e sprawca
musi sam zapoznaæ siê z informacj¹ objêt¹ ochron¹, a nie dziêki informatorowi.
Zgodnie z postanowieniami art. 49 prawa prasowego dziennikarzowi za naruszenie
tajemnicy dziennikarskiej lub redakcyjnej oraz za publikacje danych prywatnych
bez zgody uprawnionego grozi kara grzywny lub ograniczenia wolnoci.
Uznanie, ¿e do dzia³alnoci dziennikarskiej nie stosuje siê niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przepisów dotycz¹cych
administratora danych, wywo³uje okrelone konsekwencje. Jak wynika bowiem
z wyroku WSA w Warszawie wszczêcie postêpowania w przedmiocie stwierdzenia bezprawnoci dzia³ania, przetwarzania danych osobowych, zebranych w ramach ledztwa dziennikarskiego na potrzeby publikacji prasowej, w stosunku
do wydawcy, zamiast w stosunku do redaktora naczelnego, skutkuje umorzeniem
postêpowania w stosunku do wydawcy. Skoro materia³ prasowy zosta³ udostêpniony s¹dowi przez dziennikarza i skoro spó³ka  wydawca nie by³a administra7
Kodeks karny. Komentarz (art. 1-358), pod red. R. Stefañskiego, Warszawa 2012, <https://
sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogeztkmbvgeytenroobqxalrrgy2donjrg44a>, dostêp: 9 grudnia 2014.
8
Kodeks karny  ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pó. zm.
9
K. Gotkowicz, B. Komus, Prawo prasowe. Komentarz, pod. red. B. Komusa, G. Kuczyñskiego, Warszawa 2013, s. 291.
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torem tych danych oraz nie opublikowa³a tego materia³u, zasadne jest uznanie, i¿
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do spó³ki w ogóle nie
znajd¹ zastosowania10. To, ¿e przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
(zgodnie z art. 3a ust. 2) nie maj¹ zastosowania do przetwarzania danych osobowych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ dziennikarsk¹ nie oznacza, ¿e
dziennikarz nie poniesie odpowiedzialnoci prawnej za ujawnienie cudzych danych osobowych.
Zgodnie z wymogami prawa prasowego dziennikarz zbieraj¹c i wykorzystuj¹c materia³y do publikacji musi dbaæ o to, aby nie naruszaæ przepisów prawa,
np. chronionych prawem tajemnic, zw³aszcza jeli prowadzi ledztwa dziennikarskie. Zdarza siê tak¿e, ¿e dziennikarz, aby lepiej poznaæ opisywany przez
siebie problem, np. zatrudnia siê u przedsiêbiorcy. Jak pisze Bogus³aw Komus
nikt nie bêdzie przecie¿ wszczyna³ dziennikarskiego ledztwa dla wyjawienia
b³ahych, podrzêdnych uchybieñ, a tym bardziej, by zaprezentowaæ czytelnikom
czy widzom przyk³ad gospodarnoci, uczciwoci11.
Prawo prasowe nak³ada na dziennikarza, bez wzglêdu na jego specjalizacjê,
obowi¹zki: dochowania szczególnej ostro¿noci i starannoci w zbieraniu i wykorzystywaniu materia³ów prasowych, maksymalnego obiektywizmu czy przedstawiania prawdy obiektywnej itd. Dziennikarze ledczy czêsto jednak domagaj¹
siê liberalizacji wymagañ w odniesieniu do ich dzia³alnoci, t³umacz¹c to pe³nion¹ przez siebie misj¹, np. ochrony spo³eczeñstwa przed patologiami. Nawet jednak tak szczytny cel nie mo¿e uwiêcaæ rodków. W odniesieniu do informacji
stanowi¹cej tajemnicê przedsiêbiorstwa (przedsiêbiorcy)12 ma zastosowanie art.
23 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, ¿e kto
uzyskawszy bezprawnie informacjê stanowi¹c¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa
ujawnia j¹ innej osobie [ ] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo
pozbawienia wolnoci do lat 213.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2007, II SA/Wa 1933/06, Legalis nr 165044.
B. Komus, Dziennikarstwo ledcze w opinii prawników, [w:] O dziennikarstwie ledczym.
Normy, Zagro¿enia, Perspektywy, pod red. M. Palczewskiego, M. Worsowicz, £ód 2009, s. 88.
12
Tajemnica przedsiêbiorstwa to nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoæ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca podj¹³ niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich poufnoci.
S¹ to zatem informacje odnosz¹ce siê do sposobu wykonywania prac, procesu wytwarzania (przetwarzania) produktów, informacje handlowe, czyli listy kontrahentów, treæ ofert handlowych, dane
marketingowe, czy informacje organizacyjne, czyli np. struktura organizacyjna przedsiêbiorstwa, co
do których przedsiêbiorca podj¹³ dzia³ania, aby pozosta³y niejawne. Nie mog¹ byæ objête tajemnic¹
takie informacje dotycz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, które musz¹ byæ ujawnione przez przedsiêbiorców na podstawie innych ustaw. Zob. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Warszawa 2013, s. 9921015.
13
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993, Dz. U. 2003 nr 153,
poz. 1503 z pó. zm.
10
11
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Przestêpstwo to mo¿e pope³niæ osoba, któr¹ nie ³¹czy z przedsiêbiorc¹ ¿aden
stosunek prawny, poniewa¿ jest to przestêpstwo powszechne. Dziennikarz mo¿e
zatem odpowiadaæ na podstawie art. 23 ust. 2, jeli jego dzia³anie w jakikolwiek
sposób zagrozi³o lub naruszy³o interes przedsiêbiorcy14. Swoim dzia³aniem nie
musi wywo³aæ powa¿nej szkody. Powstanie szkody powoduje jednak zwiêkszenie stopnia karygodnoci czynu. Dziennikarz nie mo¿e uchyliæ siê od odpowiedzialnoci prawnej ani powo³uj¹c siê na dobr¹ wiarê przy zdobywaniu informacji objêtej tajemnic¹ przedsiêbiorstwa (z powodu obowi¹zku zachowania
szczególnej rzetelnoci i starannoci przy zbieraniu i wykorzystywaniu materia³ów prasowych), ani tym bardziej w sytuacji, w której nabycie takich informacji
nast¹pi³o w niejasnych okolicznociach15. W przypadku, gdy up³yn¹³ ju¿ trzyletni okres (okrelony w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) lub inny okres okrelony w umowie od ustania stosunku pracy (lub innego),
pracownik mo¿e ju¿ ujawniæ np. dziennikarzowi lub w inny sposób wykorzystaæ
informacje stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa. Dotyczy to jednak tylko takich informacji, w posiadanie których wszed³ legalnie. Je¿eli za uzyska³ informacje stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa w sposób nielegalny, to nawet po
up³ywie wczeniej wspomnianego okresu takie zachowanie bêdzie bezprawne16.
Zatem na podstawie art. 23 ust. 2 dziennikarz mo¿e odpowiadaæ za ujawnienie
tajemnicy przedsiêbiorstwa, gdy uzyska³ informacjê bezprawnie17.
Zgodnie z art. 116 k.k. przepisy czêci ogólnej kodeksu karnego maj¹ zastosowanie do innych ustaw przewiduj¹cych odpowiedzialnoæ karn¹, chyba ¿e
ustawy te wyranie wy³¹czaj¹ ich stosowanie. W przypadku art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji takiego wy³¹czenia nie ma, zatem bêd¹
mia³y zastosowanie przepisy kodeksu karnego. Zgodnie z art. 18 k.k. odpowiedzialnoæ karn¹ ponosi nie tylko sprawca (który ukrad³ informacje objête tajemnic¹), ale tak¿e wspó³sprawca (jeli dziennikarz pope³nia przestêpstwo wspólnie
i w porozumieniu z inn¹ osob¹), pod¿egacz, czyli ten kto chce, aby inna osoba
dokona³a czynu zabronionego i nak³ania j¹ do tego oraz pomocnik, czyli ten, kto
w zamiarze aby inna osoba dokona³a czynu zabronionego, swoim zachowaniem
u³atwia jego pope³nienie.
14
Zob. np. E. Nowiñska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 470.
15
Anna Golonka uwa¿a, ¿e czynnoæ sprawcza przestêpstwa okrelonego w art. 23 u.z.n.k.
obejmuje jedynie ujawnienie albo wykorzystanie we w³asnej dzia³alnoci takich informacji. Przekazanie ich lub nabycie (!) pozostaj¹ wiêc poza zakresem regulacji prawnokarnej. A. Golonka, Czyny zabronione a czyny nieuczciwej konkurencji, Prokuratura i Prawo 2013, nr 1, s. 128129.
16
Bêdzie to bezprawie cywilne (art. 11 ust. 1 u.z.n.k), jak i kryminalne (art. 23 ust. 2 u.z.n.k).
Zob: M. Mozgawa, Prawnokarne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji, Prokuratura i Prawo 1996, nr 4, s. 3147.
17
Zob: M. Mozgawa, Glosa do wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2002 r., VKKN 223/2000, Prokuratura i Prawo 2003, nr 11, s. 113123.
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 prawa prasowego dziennikarz ma obowi¹zek
chroniæ dobra osobiste, a ponadto interesy dzia³aj¹cych w dobrej wierze informatorów (i innych osób, które okazuj¹ mu zaufanie). W samym prawie prasowym (ani w k.c.) nie ma definicji pojêæ dobra wiara czy dobra osobiste.
Samo pojêcie dóbr osobistych wywo³ywa³o spory w doktrynie. Obecnie, wed³ug Jacka Sobczaka, dominuje pogl¹d, ¿e s¹ wartociami niemaj¹tkowymi,
wi¹¿¹cymi siê z osobowoci¹ cz³owieka, uznanymi powszechnie w danym spo³eczeñstwie18. Jeli porównamy treæ art. 12 ust. 1 pkt 2 prawa prasowego
z treci¹ art. 24 k.c., to z porównania jasno wynika, ¿e prawo prasowe przewiduje szersz¹ ochronê, nakazuj¹c dziennikarzowi chroniæ dobra osobiste informatora
czy osoby, która okaza³a mu zaufanie. Z uznaniem, ¿e dziennikarz ma obowi¹zek
ochrony dóbr osobistych informatorów (i innych osób) polemizuje Ewa Nowiñska. Uwa¿a ona, ¿e dziennikarz bardzo ³atwo i w wielu sytuacjach narusza dobra
osobiste publikacj¹ materia³ów prasowych i nie zawsze musi byæ to spowodowane pogoni¹ za sensacj¹ lecz czêciej jest to po prostu zwi¹zane z koniecznoci¹
ujawnienia wielu faktów, okolicznoci czy opinii, które mog¹ naruszyæ czyje
dobra osobiste. Z tych wzglêdów proponuje, aby przepis art. 12 ust. 1 pkt 2
odczytywaæ nastêpuj¹co: ustawodawca w ka¿dym jego punkcie okreli³ autonomicznie obowi¹zki dziennikarzy. I tak, w pkt 1 chodzi o obowi¹zek w postaci
szczególnej starannoci i rzetelnoci; w pkt 2  o obowi¹zek ochrony interesów
dzia³aj¹cych w dobrej wierze informatorów i osób, które dziennikarzowi okazuj¹
zaufanie oraz ich dóbr osobistych i wreszcie w punkcie 3  o dba³oæ o poprawnoæ jêzyka polskiego. Z takiego ujêcia [ ] wynika, i¿ ustawodawca celowo
po³¹czy³ w jednym przepisie obowi¹zek ochrony dóbr osobistych i interesów
wskazanych w pkt 2 art. 12 osób. Wskazuje na to zwrot ponadto, który w³¹cza
do zakresu ochrony przewidzianej tym postanowieniem dobra osobiste skonkretyzowanej grupy osób. Nie by³o przecie¿ ¿adnych przeszkód natury technicznej,
aby w razie odmiennej woli ustawodawcy ustaliæ w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci zakres obowi¹zku, o którym mowa. Tak wiêc uwa¿am, i¿ ¿aden szczególny obowi¹zek w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych wszystkich osób, którymi interesuje siê prasa, nie ci¹¿y na dziennikarzach. Ich odpowiedzialnoæ
kszta³tuje siê na zasadach podobnych, jak w odniesieniu do innych osób,
z pewnymi prerogatywami dotycz¹cymi mo¿liwoci podawania informacji ze
sfery prywatnoci (art. 14 ustawy) czy wynikaj¹cymi z prawa do krytyki (art. 41
ustawy). Ewentualny obowi¹zek ci¹¿¹cy na dziennikarzu widzia³abym w wymogu rzetelnoci, którego immanentnym elementem jest przecie¿ poszanowanie
dóbr osobistych19. Zupe³nie inny pogl¹d ma w tej sprawie Jacek Sobczak, który
uwa¿a, ¿e dziennikarz ma bezwzglêdny obowi¹zek chroniæ dobra osobiste, st¹d
18
19
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J. Sobczak, Dziennikarz  sprawozdawca s¹dowy. Prawa i obowi¹zki, Warszawa 2000, s. 97.
E. Nowiñska, Wolnoæ wypowiedzi prasowej, WarszawaKraków 2007, s. 77.

te¿ nawet brak starannoci w weryfikacji np. og³oszeñ prasowych, narusza dobro
osobiste osoby. Nierzetelne i niestaranne zachowanie redakcji/ dziennikarza
mo¿na uznaæ za umylne naruszenie dobra osobistego, gdy¿ win¹ umyln¹ jest
tak¿e zamiar ewentualny, z którym mamy do czynienia w sytuacji, gdy sprawca
naruszenia ma wiadomoæ szkodliwego skutku swojego dzia³ania i, przewiduj¹c
jego nast¹pienie, co najmniej nañ siê godzi  dolus eventualis20.
Niezale¿nie od sporu o zakres obowi¹zków dziennikarskich brak ochrony
dóbr osobistych informatorów (lub osób, które okaza³y dziennikarzowi zaufanie)
mo¿e spowodowaæ poci¹gniêcie dziennikarza do odpowiedzialnoci prawnej
(cywilnej) zgodnie z art. 38 prawa prasowego. Dobra osobiste, przyk³adowo
wymienione w kodeksie cywilnym, s¹ cile zwi¹zane z cz³owiekiem (i jego
godnoci¹). Mimo i¿ nie wymienione wprost w art. 23 k.c., dane osobowe s¹
zaliczane do dóbr osobistych (samodzielnie lub jako element sk³adowy prawa do
prywatnoci)21. Osobie, której dobra osobiste zosta³y zagro¿one (a nie wy³¹cznie
naruszone) bezprawnym dzia³aniem dziennikarza, przys³uguje prawo ¿¹dania:
zaniechania dalszego dzia³ania (naruszaj¹cego dobra osobiste), usuniêcie skutków naruszenia oraz zadoæuczynienia pieniê¿nego lub zap³aty odpowiedniej
sumy na cel spo³eczny a tak¿e ¿¹danie naprawienia szkody maj¹tkowej.
Abstrahuj¹c od przys³uguj¹cych danej osobie (której dobra osobiste zosta³y
naruszone) ¿¹dañ wobec dziennikarza, trudno rozstrzygn¹æ permanentnie pojawiaj¹cy siê konflikt miêdzy interesem ogólnym22 a interesem jednostki. PomocJ. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, teza 18 do art. 12, LEX nr 7830.
Do kategorii dóbr osobistych zalicza siê: ¿ycie, zdrowie, nietykalnoæ cielesn¹, integralnoæ
seksualn¹, wolnoæ, swobodê sumienia i wyznania, czeæ, nazwisko i pseudonim, wizerunek, g³os,
stan cywilny, przynale¿noæ do okrelonej p³ci, prywatnoæ, wolnoæ komunikowania siê i tajemnicê korespondencji, nietykalnoæ mieszkania, twórczoæ artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
kult pamiêci o zmar³ej osobie, rodzina (wiêzi rodzinne) oraz rzadko zaliczane do dóbr osobistych
jest korzystanie z wartoci rodowiska naturalnego. P. Machnikowski, A. Cisek, Kodeks cywilny.
Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2014, Legalis.
Ponadto do dóbr osobistych zalicza siê prawo do herbu i innych znaków indywidualizuj¹cych,
nazwê jednostki niemaj¹cej zdolnoci prawnej, poczucie to¿samoci narodowej a sporadycznie zalicza siê do kategorii dóbr osobistych: przywi¹zanie do zwierz¹t i rzeczy, tytu³ zawodowy, udzia³
w tworzeniu wartoci kulturalnych oraz prawo do planowania rodziny (w tym prawo do aborcji).
P. Ksiê¿ak, Kodeks cywilny. Komentarz. Czêæ ogólna, pod red. P. Ksiê¿aka, M. Pyziak-Szafnickiej, Warszawa 2014, LEX nr 170637.
22
Jak zauwa¿a Zofia Zawadzka, w ustawodawstwie, orzecznictwie i pimiennictwie najczêciej u¿ywane s¹ pojêcia interesu publicznego i interesu spo³ecznego. Powy¿sze terminy nie maj¹
definicji legalnej. Nie s¹ równie¿ definiowane w doktrynie. Istotne jest, ¿e zarówno interes spo³eczny, jak i publiczny stanowi¹ klauzule generalne, które wymagaj¹ konkretyzacji. Z. Zawadzka,
Wolnoæ prasy a ochrona prywatnoci osób wykonuj¹cych dzia³alnoæ publiczn¹, Warszawa 2013,
s. 320321.
O ile nie budzi w¹tpliwoci, ¿e te dwa pojêcia nie s¹ synonimami, to w praktyce trudno dokonaæ konkretnego ich rozró¿nienia. Abstrahuj¹c od kontekstu historycznego kszta³towania siê tych
pojêæ, za w³aciwsze (czêciej u¿ywane) uznaje siê pojêcie interesu publicznego. Prawo prasowe
czêciej pos³uguje siê terminem interes spo³eczny np. w art. 13 ust. 3 zgodnie z którym, w³aciwy
20
21
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ne w rozstrzyganiu tego dylematu mo¿e byæ bogate orzecznictwo s¹dowe. S¹d
Najwy¿szy w wyroku z dnia 18 stycznia 1984 podkreli³, ¿e wolnoæ prasy mo¿e
usprawiedliwiaæ publikowanie informacji o charakterze osobistym, za wkroczenie w sferê prywatnoci (w tym danych osobowych) podjête w obronie spo³ecznie uzasadnionego interesu (czyli interesu wielu podmiotów, a nie tylko jednego)
nie jest bezprawne. D¹¿enie prasy do osi¹gniêcia zamierzeñ moralizatorskich nie
pozwala nikogo przedstawiaæ w fa³szywym wietle23. Prawid³owa relacja miêdzy interesem ogólnym a interesem spo³ecznym rodowiska (w sferze dóbr osobistych) nie mo¿e byæ naruszona w sposób krzywdz¹cy jednostkê. Nawet bowiem prawdziwoæ i obiektywnoæ relacji nie stanowi¹ wystarczaj¹cego
kryterium dla stwierdzenia, ¿e podanie do wiadomoci publicznej informacji
identyfikuj¹cych postacie zaprezentowane w materiale prasowym jest dopuszczalne24. W innym orzeczeniu SN uzna³, ¿e bezprawne jest rozpowszechnianie
przez dziennikarza w rodkach masowego przekazu bez zgody osoby zainteresowanej informacji i danych dotycz¹cych sfery jej ¿ycia prywatnego wy³¹cznie
z powo³aniem siê na prawo do przedstawiania i krytyki wszelkich zjawisk realizowane w warunkach swobodnego doboru tematu i opracowania materia³u prasowego25. Z drugiej strony, dominuje obecnie pogl¹d, ¿e media publiczne przedstawiaj¹c wszelkie zjawiska patologiczne, mog¹ legalnie ujawniaæ wszystkie
(zw³aszcza niekorzystne) fakty dotycz¹ce osób pe³ni¹cych funkcje publiczne lub
tzw. celebrytów, nawet gdy wkraczaj¹ w sferê ich prywatnoci. S¹d Apelacyjny
w Gdañsku w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 uzna³, ¿e je¿eli interes obywatela
rozumieæ, nie jako prawo do posiadania wiedzy o ¿yciu prywatnym
i osobistym (tu: polityków) dla samej satysfakcji ingerowania w ten sposób w
ich prywatnoæ, lecz jako wiedzê pozwalaj¹c¹ na weryfikacjê ich wiarygodnoci,
prawdomównoci, konieczn¹ przy dokonywaniu wiadomej oceny dzia³alnoci
osoby publicznej, zw³aszcza w kontekcie konstytucyjnego prawa dostêpu do
informacji publicznej, to pewne informacje o ¿yciu prywatnym takich osób, nie
tylko mog¹, ale powinny byæ publikowane26.
s¹d lub prokurator mo¿e zezwoliæ, ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny, na ujawnienie danych
osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy siê postêpowanie przygotowawcze lub s¹dowe; za zgodnie z art. 44 ka¿dy, kto nadu¿ywaj¹c swojego stanowiska lub funkcji dzia³a na szkodê
innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w spo³ecznie uzasadnionym interesie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci.
Wiêcej na temat interesu spo³ecznego zobacz: M. Wyrzykowski, Pojêcie interesu spo³ecznego
w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
23
Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984, I CR 400/83, LEX nr 2997.
24
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2011, I ACa 477/11, LEX nr 898647.
25
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2011, I ACa 477/11, LEX nr 898647.
26
Wyrok SA w Gdañsku z dnia 24 czerwca 2014, I ACa 206/14, LEX nr 1504361. Zob. tak¿e:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 lipca 2009, I ACa 316/09, LEX nr 1120112; Wyrok SA
w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008, VI ACa 1648/07, LEX nr 486304; Wyrok SA w Poznaniu
z dnia 27 wrzenia 2005, I ACa 1443/03, LEX nr 177088.
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Niew¹tpliwie ochrona dóbr osobistych informatora (i innych osób) nie mo¿e
siêgaæ tak daleko, by skutecznie uniemo¿liwiaæ wszelk¹ dyskusjê (nawet na
tematy bulwersuj¹ce) z drugiej jednak strony dzia³anie prasy nawet w s³usznym
celu nie usprawiedliwia krzywdzenia jednostki27.

27
Zob. A. Patryk, Granice prawa mediów publicznych do przedstawiania faktów z ¿ycia prywatnego osób, LEX/ el. 2014, LEX nr 229397.
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Zakoñczenie
Wprowadzeniu

do polskiego porz¹dku prawnego mocno spónionej ustawy
o ochronie danych osobowych towarzyszy³y obawy, ¿e bêdzie ona stanowi³a
ród³o utrudnieñ w sferze prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (w tym prasowej). Stawiano te¿ pytanie, czy oczywicie s³uszna idea ochrony prywatnoci
(interesów) jednostki nie niesie przypadkiem zagro¿eñ dla wolnoci obywatelskich, tj. prawa do informacji, wolnoci nauki, wolnoci prasy czy wolnoci
gospodarczej1. Ponad szesnacie lat stosowania ustawy rozwia³o te w¹tpliwoci.
Co nie znaczy, ¿e nie pojawiaj¹ siê opinie wskazuj¹ce na ujemne konsekwencje
uchwalenia ustawy. Chodzi przede wszystkim o utrudnienia w pozyskiwanie
niektórych informacji2.
Niezale¿nie od zg³aszanych w¹tpliwoci ród³em zagro¿eñ prawa do ochrony danych osobowych mog¹ byæ same przepisy ustawy o ochronie danych, jak
te¿ inne akty prawne. Zagro¿enie mo¿e wynikaæ z braku przejrzystoci przepisów (u¿ywania nieostrych pojêæ) oraz z tendencji do wy³¹czania stosowania
ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie innych ustaw. Ustawa
o ochronie danych osobowych ma bowiem charakter generalny, a jej dope³nienie
stanowi¹ przepisy innych ustaw3.

1
Pose³ Krzysztof Do³owy w toku prac nad ustaw¹ (na 94 posiedzeniu Sejmu II kadencji,
20 listopada 1996), stwierdzi³, ¿e projekty (rz¹dowy i poselski) s¹ paradoksalnie i spónione
i przedwczesne. Spónione dlatego, ¿e normy europejskie i wiatowe dawno reguluj¹ zasady dostêpu do danych osobowych, a w Polsce o tyle wydaj¹ siê byæ abstrakcyjne i przedwczesne, ¿e
w kraju, w którym nie s¹ jeszcze powszechne telefony, to zagro¿enie, przetwarzaniem i dostêpem
do danych osobowych przez osoby niepowo³ane, jest zdecydowanie mniejsze ni¿ w krajach znajduj¹cych siê na wy¿szym poziomie telefonizacji.
<http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf>, dostêp: 1 lutego 2014.
Jose Luis Piòar Maòas uwa¿a, ¿e prawo do ochrony danych osobowych mo¿e staæ w sprzecznoci z:
1) wolnoci¹ wypowiedzi,
2) transparentnoci¹ (dzia³añ administracji) i dostêpem do informacji,
3) interesami gospodarczymi i rozwojem rynku oraz
4) walk¹ z terroryzmem i gwarancjami bezpieczeñstwa publicznego.
Wiêcej: J. L. Piòar Maòas, Fundamentalne prawo do ochrony danych osobowych, jego istota
i wi¹¿¹ce siê z nimi wyzwania, [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dzi, jutro, Warszawa
2006, s. 356357.
2
Autor uwa¿a, ¿e pod pozorem prywatnoci (ochrony danych osobowych) ograniczono prawo
dostêpu do informacji publicznej i sytuacji tej nie poprawi³o znacz¹co uchwalenie ustawy o dostêpie do informacji publicznej. Wiêcej: C. Martysz, Informacja publiczna czy chronione dane osobowe, [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dzi, jutro, Warszawa 2006, s. 229235.
3
GIODO wskazuje, ¿e nie tylko ca³kowite wy³¹czenie spod ustawy o ochronie danych osobowych, ale tak¿e jednostkowe zwolnienie od dope³nienia obowi¹zków okrelonych w jej przepisach
wymaga szczegó³owego uzasadnienia. Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za 2006 rok, s. 111113
<http://www.giodo.gov.pl/156/>, dostêp: 1 lutego 2014.
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Jak wynika z dowiadczeñ GIODO, pozytywnie nie mo¿e byæ oceniona
kwestia stosowania przepisów karnych z ustawy o ochronie danych osobowych.
Czêsto bowiem organy cigania albo nie mia³y wiadomoci istnienia takiej ustawy, albo bagatelizowa³y jej zasady (art. 49-54). Tylko w niewielu przypadkach
zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstwa sprawy znalaz³y swój fina³ przed s¹dem. Najczêciej postêpowania w tych sprawach by³y umarzane z powodu znikomej spo³ecznie szkodliwoci czynu, braku znamion czynu zabronionego, czy
z powodu niemo¿noci ustalenia sprawcy czynu4. Powoli nastêpuje jednak zmiana podejcia Policji i prokuratury do kwestii przestêpstw pope³nianych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Pomimo jednak wzrostu poziomu
zrozumienia wród organów cigania problematyki ochrony danych osobowych,
wydawane orzeczenia wci¹¿ s¹ przyk³adem iluzorycznoci ochrony prawnej
osób, których dane dotycz¹. Z drugiej jednak strony, jak wynika ze sprawozdañ
z dzia³alnoci GIODO, z roku na rok maleje liczba zawiadomieñ o pope³nieniu
przestêpstwa (np. z 82 w 2004 do 3 w 2014). Niewielka liczba zawiadomieñ
z³o¿onych do organów cigania mo¿e wskazywaæ, i¿ wród podmiotów przetwarzaj¹cych dane osobowe wzrasta wiadomoæ prawna w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.
Jednym z zadañ GIODO jest propagowanie idei ochrony danych osobowych. Pocz¹tkowo GIODO spotyka³ siê z dziennikarzami na konferencjach prasowych oraz udziela³ wywiadów. Póniej on i pracownicy Biura zaczêli prowadziæ szkolenia, seminaria i wyk³ady odnonie stosowania przepisów o ochronie
danych w instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych i jednostkach wymiaru
sprawiedliwoci, szko³ach wy¿szych i u innych podmiotów. Obecnie GIODO
udziela informacji równie¿ poprzez Infoliniê czy Newsletteriê. Zwiêksza siê te¿
z roku na rok liczba konferencji zarówno krajowych i zagranicznych, w których
udzia³ bierze GIODO. Wspó³pracuje on tak¿e z Europejskim Inspektorem
Ochrony Danych i innymi instytucjami i organizacjami miêdzynarodowymi.
Z roku na rok zwiêksza siê równie¿ wiadomoæ ryzyka zwi¹zanego z przekazywaniem danych osobowych przez Internet. Dzieje siê tak m.in. dziêki dzia³alnoci edukacyjnej GIODO, dokonywanej przy pomocy strony internetowej
(www.giodo.gov.pl  gdzie znajduje siê serwis materia³y informacyjne) oraz
porad i wskazówek tam umieszczanych.
Ustawa o ochronie danych osobowych do chwili obecnej by³a wielokrotnie
nowelizowana. Z punktu widzenia dzia³alnoci dziennikarskiej najwiêksze znaczenia mia³a nowelizacja, która wesz³a w ¿ycie w 2004. Zawê¿ono bowiem
4
A. Lewiñski, Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów.
10-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Prawna ochrona danych osobowych
na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, pod red.
G. Godziewicza, M. Szab³owskiej, Toruñ 2008, s. 916.

148

stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych do dzia³alnoci prasowej oraz
dzia³alnoci literackiej lub artystycznej, z wyj¹tkiem sytuacji, w których wolnoæ wyra¿ania pogl¹dów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa
i wolnoci osoby, której dane dotycz¹5.
Na kszta³t ustawy o ochronie danych wp³yw mia³y inne ustawy, m.in. ustawa
o podpisie elektronicznym, ochronie informacji niejawnych, o wiadczeniu us³ug
drog¹ elektroniczn¹, o CBA, czy o dostêpie do informacji publicznej. S³ab¹
stron¹ polskiej ustawy o ochronie danych osobowych jest fakt, ¿e GIODO nie
ma mo¿liwoci np. wniesienia skargi konstytucyjnej czy bezporednio inicjatywy legislacyjnej lub nak³adania wysokich kar finansowych na podmioty ³ami¹ce
przepisy ustawy, co powa¿nie ogranicza skutecznoæ podejmowanych przez niego dzia³añ. Badania opinii publicznej prowadzone na zlecenie GIODO w latach
20042006 (po wprowadzeniu wielu nowelizacji) wskaza³o, ¿e poczucie bezpieczeñstwa obywateli w odniesieniu do dotycz¹cych ich danych osobowych zgromadzonych w bazach danych ró¿nych urzêdów (firm, instytucji) nadal jest niskie. A¿ 58% badanych uwa¿a³o, ¿e ich dane s¹ le chronione. Na taki stan
rzeczy wp³yw mog³y mieæ: z³e dowiadczenia w³asne badanych (lub ich bliskich), nag³aniane przez media przypadki wycieków danych, nieznajomoæ
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych czy nieufnoæ obywateli wobec
instytucji publicznych6.
Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera odes³ania do prawa do
prywatnoci czy ochrony dóbr osobistych. W pe³ni jednak odpowiada wymogom
prawa wspólnotowego. Jak zauwa¿a EIOD skuteczna ochrona danych osobowych, jako podstawowa wartoæ le¿¹ca u podstaw unijnych polityk, powinna byæ
postrzegana jako warunek ich powodzenia7.

Dz. U. 2002 nr 153, poz. 1271, 2004 nr 25, poz. 219, 2004 nr 33, poz. 285.
Sprawozdanie z dzia³alnoci GIODO za 2006 rok, s. 114116 <http://www.giodo.gov.pl/156/>,
dostêp: 1 lutego 2014.
7
A. Szczerba, Europejski Inspektor Ochrony Danych  niezale¿ny organ nadzoru, [w:] Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, pod red. G. Godziewicza, M. Szab³owskiej, Toruñ 2008, s. 225.
5
6
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Wyrok S¹du Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2007, T-194/04, http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT
%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252
C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-194%252F04&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=174889
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