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Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO – poprzednio Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga na Pana K.Ch. prowadzącego
działalność gospodarczą (Przedsiębiorca), której przedmiotem było nieudostępnienie
Skarżącemu adresu IP osoby, która na łamach dziennika internetowego zamieściła
zniesławiający go komentarz.

Opis wydarzeń:

1) Skarżący kilkukrotnie zwracał się do Przedsiębiorcy z pismem o udostępnienie adresu IP
autora zniesławiającego go wpisu na łamach dziennika internetowego.
 
2) Wspomniane pismo było podyktowane koniecznością uzyskania danych niezbędnych
do skutecznego wytoczenia powództwa, gdyż Sąd Rejonowy uznał, że Skarżący powinien
we własnym zakresie ustalić dane osobowe niezbędne do skierowania prywatnego aktu
oskarżenia przeciwko autorowi komentarza.
 
3) W odpowiedzi na powyższy wniosek, Przedsiębiorca odmówił udostępnienia danych
osobowych uznając, iż wpis nie był wulgarny czy też obraźliwy.
 
4) Jednocześnie Prezesa UODO otrzymał informacje, iż Przedsiębiorca dysponuje adresem
IP komputera, z którego wysłano sporny wpis.

Przyczyna naruszenia:

Przedsiębiorca bezpodstawnie odmówił Skarżącemu udostępnienia wnioskowanych
danych.

Decyzja PUODO:

Nakaz udostępnienia danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika,
który zamieścił komentarz na łamach portalu internetowego.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 
  

1)   Gdy otrzymasz wniosek o udostępnienie danych osobowych, dokonaj jego analizy w
kontekście legalności ich udostępnienia.
 
2) W sytuacji, gdy wnioskodawca wnosi o udostępnienie danych osobowych w celu
dochodzenia swoich roszczeń, wówczas Administrator zgodnie z przepisami regulującymi
postępowanie cywilne (Kodeks postępowania cywilnego) zobligowany jest do
udostępnienia następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL.
 
3) W sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych następuje na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu wnioskodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wówczas Administrator
zobligowany jest do „wyważenia interesów” wnioskodawcy i osób, których dotyczą dane
stanowiące przedmiot wniosku.
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