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      Lublin, 22 kwietnia 2014 r.  

 

Stanowisko 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji  

do założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym. 

 

 Ideę uregulowania problematyki stosowania systemów monitoringu wizyjnego 

w Polsce należy ocenić pozytywnie. Propozycja ujęcia w ramy prawne zasad stosowania 

monitoringu wizyjnego, w ocenie adresata pisma z dnia 19 grudnia 2013 r., winna 

uwzględniać doświadczenia związane z funkcjonowaniem od blisko 17 lat w polskim 

systemie prawnym ustawy o ochronie danych osobowych.  

 Odwołanie się do rozwiązań normatywnych oraz praktyki stosowania właśnie tej 

ustawy uzasadnione jest faktem, że zarówno regulacje zawarte w ustawie o ochronie 

danych osobowych jak i regulacje projektowane, w określonym zakresie wkraczają 

w problematykę konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw jednostki, 

a w szczególności w problematykę prawa do prywatności. Istota tego prawa, 

respektowanie zasady autonomii informacyjnej (art. 51 Konstytucji), konstytucyjne 

przesłanki ingerencji i ograniczania konstytucyjnych wolności i praw jednostki muszą 

być uwzględnione przez projektowaną regulację.  

 Szczególne znaczenie w tym kontekście ma więc takie unormowanie zasad 

stosowania monitoringu wizyjnego, aby przyjęte rozwiązania nie naruszały istoty prawa 

do prywatności i aby ograniczenia tego prawa uwzględniały zasadę proporcjonalności 

wyrażoną przez art. 31 ust. 3 Konstytucji. Po stronie jednostki natomiast w sposób 

właściwy tj. zgodny ze standardem funkcjonowania demokratycznego państwa 

prawnego, musi zostać unormowany zakres jej uprawnień do dostępu i kontroli 

zarejestrowanego materiału, który jej dotyczy.  

  Mając na uwadze powyższe uwagi wydaje się, iż pierwszym aspektem 

wymagającym  rozważenia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy zarejestrowany 
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przez system monitoringu wizerunek osoby jest objęty terminem „dane osobowe” 

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych? 

 Warto w tym miejscu przywołać art. 6 tej ustawy, który stanowi: 

„1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić 

bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 

identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 

fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.” 

 Ustęp 3 art. 6 przywołanej regulacji może mieć tutaj istotne znaczenie. 

Wprawdzie  wydaję się, że sama rejestracja wizerunku nie spełnia kryterium uznania 

tych danych za dane osobowe ponieważ do ustalenia tożsamości potrzebne jest jeszcze 

podjęcie określonych czynności ale zasadnie postawić można pytanie czy wymagałoby 

to „nadmiernych kosztów, czasu lub działań”?  

 Wydaje się, że należałoby nieco wnikliwiej rozważyć tę kwestię, ze względu na 

konieczność realizacji postulatu spójności systemu prawnego.   

 

 Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest zaplanowane przez 

projektodawcę rozróżnienie następujących terminów: „przetwarzanie obrazu” 

i „przetwarzanie danych” w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (str. 7 

Założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym z dnia 18 grudnia 2013 r.)  

 W powołanym dokumencie znalazła się definicja „przetwarzania obrazu”, 

zgodnie z którą  przez przetwarzanie obrazu rozumie się „działania polegające na 

zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na identyfikację tożsamości osoby objętej 

monitoringiem wizyjnym”.  
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 Wydaje się, że zestawienie zarejestrowanego obrazu z danymi umożliwiającymi 

identyfikację osoby stanowi określoną operację wykonywaną na danych, co jak się 

wydaje, prowadzi do uzyskania przez te dane statusu danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych. W tym miejscu rozważyć trzeba czy takie 

operacje na danych nie stanowią już przetwarzania danych osobowych.  

 Z tych względów wątpliwości budzi zawarta w Założeniach do ustawy o 

monitoringu wizyjnym z dnia 18 grudnia 2013 r. zasadność odróżniania terminu  

„przetwarzania obrazu” od terminu „przetwarzania danych” w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych. Zgłoszoną uwagę należy odczytywać łącznie z treścią ust. 

3 art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych.  

  

 Inne zagadnienie, na które należy zwrócić uwagę, stanowi okres przechowywania 

danych w postaci zarejestrowanego obrazu. Założenia przewidują wprowadzenie 

maksymalnego okresu przechowywania zarejestrowanego obrazu, który wynosić ma 90 

dni, chyba że w tym czasie organy uprawnione wystąpią o zabezpieczenie 

zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami.  

 Konfrontując to rozwiązanie z minimalnym okresem przechowywania obrazu 

zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego działającego w otwartej 

przestrzeni publicznej – 30 dni, nie do końca jasne jest ratio legis projektowanej 

regulacji. Wydaje się, że jest nim ochrona jednostki przed nadmierną ingerencją w jej 

prywatność w postaci nieuzasadnionego przechowywania przez zbyt długi czas jej 

wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny. Chodzi o to aby dane w postaci 

zarejestrowanego wizerunku nie były przechowywane, gdy nie jest to konieczne. 

Z drugiej strony jednak mowa jest o czynnościach uprawnionych organów 

prowadzących określone czynności i mogących wystąpić o zabezpieczenie danych 

zarejestrowanych przez monitoring.  

 Przenosząc projektowane rozwiązanie, w odniesieniu do monitoringu 

działającego w otwartej przestrzeni publicznej, na praktykę może zdarzyć się sytuacja, 

że uprawniony organ, w związku ze zdarzeniem, wystąpi o zabezpieczenie 
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zarejestrowanego obrazu w ciągu 30 dni, co gwarantuje zabezpieczenie 

zarejestrowanego obrazu i dostęp do tych danych, a w innym przypadku wystąpi o ich 

zabezpieczenie po upływie 30 dni i wówczas, z uwagi na fakultatywność 

przechowywania obrazu po upływie 30 dni, działania organu będą nieskuteczne. 

W efekcie cel projektowanej regulacji nie zostanie zrealizowany. Można bowiem założyć, 

że część administratorów będzie niszczyć zarejestrowane obrazy bezpośrednio po 

upływie określonego przez przepisy 30 dniowego okresu, w którym musi dane 

przechowywać.  

 Obecna propozycja stwarza sytuację, w której po upływie 30 dniowego, 

obligatoryjnego okresu  przechowywania danych albo uda się uzyskać dane 

z monitoringu, jeżeli administrator jeszcze ich nie zniszczył, albo nie będzie to możliwe.  

Nie wydaje się, ażeby było to rozwiązanie poprawne. Uprawniony do wystąpienia 

o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu organ winien mieć pewność, że jego 

działania będą skuteczne. Wydaje się to konieczne z punktu widzenia ich racjonalizacji. 

Dodatkowo, ze względu na cel projektowanej regulacji, kwestia ta winna być 

uregulowana jednoznacznie.  

  

 Kolejna uwaga dotyczy problematyki niszczenia/usuwania zarejestrowanego 

przez system monitoringu obrazu.  

 Założenia przewidują kilka form niszczenia nagrań tj. poprzez protokolarne 

zniszczenie nośnika, na którym zostały one utrwalone albo poprzez ich skasowanie lub 

nadpisywanie, przy równoczesnym zakazie ich technicznego odzyskiwania.  

 Z punktu widzenia ochrony wolności i praw jednostki w pełni akceptowalnym 

sposobem unicestwienia zarejestrowanych danych jest protokolarne niszczenie nośnika, 

na którym zostały utrwalone dane. Wątpliwości może budzić natomiast dopuszczalność 

ich kasowania lub nadpisywania przy równoczesnym zakazie ich technicznego 

odzyskiwania. Obwarowanie zakazu odzyskiwania sankcją grzywny wątpliwości tych 

nie rozwiewa.  
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 Przy obecnym stanie rozwoju techniki, odzyskiwanie „utraconych” danych 

poprzez ich skasowanie lub nadpisanie nie stanowi poważnego problemu, jest 

stosunkowo łatwe i możliwe do wykonania nawet przez osobę nie posiadającą 

specjalistycznej wiedzy i umiejętności.  Warto więc ponownie rozważyć czy dane te nie 

powinny być usuwane jedynie w sposób definitywny, co rzeczywiście gwarantowałoby 

wysoki poziom ochrony wolności i praw jednostki.  

 

 Ostatnim zagadnieniem, które należy podnieść jest postulat doprecyzowania 

kwestii prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu, które „może skutkować 

naruszeniem godności osoby objętej monitoringiem”. Rozważenia wymaga, czy nie 

należałoby precyzyjniej określić tych miejsc, chociażby w sposób jedynie przykładowy. 

 Wydaje się, że obecna propozycja pozostawia nadmierny margines swobody dla 

podmiotów stosujących monitoring wizyjny. Bardziej precyzyjna regulacja zapobiegłaby 

niewłaściwej interpretacji przepisów oraz ograniczyłaby ilość sporów sądowych 

wynikłych na ich tle między podmiotem stosującym monitoring wizyjny a jednostką, 

która może domagać się respektowania wolności od utrwalania jej wizerunku czy 

zachowań w takich miejscach, w których mogłoby to skutkować naruszeniem jej 

godności.   

 

Radca prawny 

Grzegorz Koksanowicz 

 

 

          

 


