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Szanowny Panie Prezesie,
W dniu 3 stycznia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces w
sprawie przeciwko Adamowi Z. (sygn. akt III K 247/16). Rzecznik Praw Obywatelskich z
doniesień medialnych dowiedział się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas
retransmisji rozprawy przez stację telewizyjną TVP Info. Informowały o tym rozmaite
portale internetowe, w tym wirtualnemedia.pl czy prawo.gazetaprawna.pl1.
Z dostępnych ogólnie informacji wynika, że Sąd Okręgowy w Poznaniu nie wyraził
zgody na transmisję z rozprawy, która miałaby odbywać się „na żywo”. Wyraził natomiast
zgodę na rejestrację procesu. Jednak chociaż przekaz realizowany był z opóźnieniem, TVP
Info nie wygłuszyła danych osobowych, w tym danych wrażliwych osób, które pojawiły się
w odczytywanych podczas rozprawy pełnych wyjaśnieniach oskarżonego. Gazeta Prawna w
ww. materiale poinformowała również, że „sekretariat Sądu Okręgowego w Poznaniu
kilkukrotnie kontaktował się telefonicznie z TVP Info i zwracał uwagę na to, że podawane
są pełne dane osobowe”.
Tym samym, TVP Info poprzez swoje działania mogła dopuścić się naruszenia prawa
do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności osób, których dane zostały
ujawnione. Należy zwrócić w szczególności uwagę na art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z z1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), zgodnie z którym
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Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym
toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i
wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to
zgodę. Ujawnienie tzw. wrażliwych danych osobowych, czyli danych m.in. o życiu
seksualnym, może oznaczać również naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
W związku z powyższym, w celu dokonania pełnej oceny sytuacji, działając na
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Prezesa z
uprzejmą prośbą o przekazanie dodatkowych informacji w tej sprawie, a w
szczególności o poinformowanie o działaniach Sądu Okręgowego podjętych w związku
z zaistniałą sytuacją.
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