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Pan 

Michał Serzycki  

Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych  

 
 
 
 
 
W związku z działalnością serwisu „naszechoroby.pl” Stowarzyszenie Administratorów 

Bezpieczeństwa Informacji wyraża swoje głębokie zaniepokojenie funkcjonowaniem serwisu 

w aspekcie przetwarzania danych osobowych. Podstawowe zastrzeżenia w tym zakresie 

budzą:  

- przetwarzanie (w tym ujawnianie) danych wrażliwych związanych ze stanem zdrowia  

i nałogami, 

- zasady przetwarzania danych określone w regulaminie (w tym możliwość wykorzystania 

danych dla celów marketingowych i statystycznych),  

- spełnienie zasady adekwatności przetwarzanych danych (już na etapie rejestracji 

użytkownika),  

- prawidłowe dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą, 

- błędy techniczne w działaniu serwisu (np. uniemożliwienie ukrycia nazwiska w edycji 

profilu).  

W naszej ocenie podstawowym problemem jest przetwarzanie danych wrażliwych, 

ponieważ konsekwencją przyjętych zasad funkcjonowania serwisu jest ujawnianie danych, 

które w istotny sposób wkraczają w sferę intymności człowieka. Użytkownicy nie zostają  

w sposób wystarczający poinformowani o skutkach podawania informacji o swoim stanie 

zdrowia, które przecież mogą być następnie wykorzystane w niekorzystnych, a nawet 
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niebezpiecznych, celach przez inne podmioty (dyskryminacja, manipulacja itp.). Ze względu 

na specyfikę przetwarzania danych w tym przedsięwzięciu (serwis internetowy)  

nie ma możliwości spełnienia warunku wyrażenia zgody na piśmie na przetwarzanie danych 

wrażliwych, co jest wymagane w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych. Dodatkowo 

w regulaminie serwisu przewiduje się dopuszczalność przetwarzania podanych danych  

w celach marketingowym i statystycznym, przy czym użytkownik nie ma możliwości  

nie zaakceptowania tych celów. 

 

W związku z powyższym zwracamy się o podjęcie przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych działań w celu wyjaśnienia sprawy, a przypadku stwierdzenia 

naruszenia prawnej ochrony danych osobowych wydanie stosownych nakazów 

przywracających stan zgodny z prawem. Stowarzyszenie ABI (jako organizacja społeczna) 

wnosi o wszczęcie przez Generalnego Inspektora postępowania administracyjnego w tej 

sprawie, a następnie dopuszczenia naszej organizacji do udziału w nim na prawach strony. 

Jeżeli takie postępowanie jest już prowadzone wnosimy o dopuszczenie do udziału w nim. 

Niezależnie od tego zwracamy się o dopuszczenie Stowarzyszenia do odrębnego 

postępowania rejestracyjnego prowadzonego na podstawie zgłoszenia zarządzającego 

serwisem, o którym informuje on w polityce prywatności serwisu. Jedną z przesłanek 

rejestracji zbioru danych jest stwierdzenie czy przetwarzanie danych nie narusza 

podstawowych zasad ochrony danych osobowych.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że statutowe cele działalności Stowarzyszenia 

ABI związane są z upowszechnianiem standardów ochrony danych osobowych  

oraz podnoszeniem świadomości w tym zakresie.    

 
 
 
 
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia ABI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
1) Pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich   
 


