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Szanowny Panie Prezesie,
do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek skierowany do
Głównego Geodety Kraju z prośbą o informacje w związku ze sprawą dotyczącą
wycieku danych osobowych gromadzonych i realizowanych z wykorzystaniem tzw.
serwerów Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w okresie
od 06.07.2018 r. do 25.07.2022 r. Należy zauważyć, że na stronie internetowej Urzędu
znajduje się zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych w tej sprawie (w
załączeniu uprzejmie przesyłam kopię skargi)1. Skarżąca zwraca uwagę na powagę
zaistniałej sytuacji, wskazując na zakres danych podlegających nieuprawnionemu
udostępnieniu obejmujący: imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, formę
władania oraz inne dane zawarte w KW, a także uzasadnione obawy dotyczące
potencjalnej kradzieży lub sfałszowania tożsamości w związku z zaistniałą sytuacją.
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Zob. https://www.gov.pl/web/gugik/zawiadomienie-o-naruszeniu-danych-osobowych
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Ponadto, Rzecznik dostrzega, że z informacji zamieszczonych na stronie internetowej
GUGIK wynika, że do naruszenia ochrony danych osobowych ogólnodostępnych w
serwisie www.geoportal.gov.pl dochodziło już wcześniej, a także, że na GUGIK została
nałożona kara przez Prezesa UODO z powodu niezgłoszenia naruszenia ochrony
danych osobowych organowi nadzorczemu oraz niepowiadomienia o nim osób,
których dane osobowe zostały ujawnione2. Powyższe sygnały wzbudzają dodatkowe
zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu ochrony wolności i praw
człowieka.
W związku z powyższym, mając na uwadze prawo do prywatności, wyrażone w art. 47
Konstytucji RP, a także prawo do ochrony danych osobowych wyrażone w art. 51 ust. 2
Konstytucji RP oraz wynikające z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119.1 ze sprost.),
działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą
o przekazanie Rzecznikowi informacji o podjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych działaniach w związku z zaistniałymi przypadkami naruszenia
ochrony danych osobowych.
Z wyrazami szacunku,

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zał. 1

/-podpisano elektronicznie/

Zob. zawiadomienia o naruszeniu danych zamieszczone na stronie internetowej GUGiK:
https://www.gov.pl/web/gugik/zawiadomienie-o-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych2;
https://www.gov.pl/web/gugik/zawiadomienie-o-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych
https://uodo.gov.pl/pl/138/2411
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