
CO MAM ROBIĆ, JEŻELI NIE CHCĘ WSZCZYNAĆ 
POSTĘPOWANIA KARNEGO, A HEJTER NARUSZYŁ MOJE 
DOBRA OSOBISTE W SIECI?
Jeżeli ktoś naruszył twoje dobra osobiste, jakimi są cześć, swoboda sumie-
nia lub nazwisko, możesz wystąpić z powództwem do sądu cywilnego. 
Twój pozew będący pierwszym pismem w spra-wie, winien jednak zawierać 
m.in. imię i nazwisko pozwanego oraz jego miejsca zamieszkania (art. 126 § 
2 pkt 1 K.p.c.). Bez danych osobowych (w tym teleadresowych) sąd nie roz-
pozna sprawy. 

JAK MAM ZDOBYĆ DANE OSOBOWE HEJTERA?
Należy złożyć wniosek do administratora portalu o udostępnienie adresu IP 
komputera,  w tym również w miarę możliwości imienia, nazwiska i adresu, 
adresów e-mail, wskazując jakiego dnia i pod jakim nickiem hejter dokonał 
wpisu. Należy też uzasadnić swój wniosek. Podstawą takiego wniosku jest 
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawa o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1182). 

CO Z TAJEMNICĄ TELEKOMUNIKACYJNA?
W przypadku firm świadczących usługi telekomunikacyjne, trzeba pamiętać, 
że obowiązuje je ta-jemnica telekomunikacyjna, która nie jest jednak bez-
względna i dostawca usług telekomunikacyjnych również musi liczyć się 
z obowiązkiem ujawnienia danych hejtera na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 1 - 
4 Prawa telekomunikacyjnego, gdzie ustawodawca sprecyzował warunki, 

w ramach których dozwolone jest naruszenie tajemnicy telekomunikacyj-
nej. Według poglądu NSA, przetwarzanie danych objętych tajemnicą tele-
komunikacyjną nie pozostaje poza właściwością Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. Potwierdza to wyrok NSA z dnia z dnia 5 
lutego 2008 r., I OSK 37/07.

CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI ADMINISTRATOR PORTALU ODMÓWI 
MI UDOSTĘPNIENIA DANYCH HEJTERA?
W przypadku odmowy ujawnienia danych osobowych, zasadnym 
jest złożenie skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 
Od decyzji GIODO przysługuje skarga do sądu administra-cyjnego. 

CO JEŚLI UZYSKANIE DANYCH HEJTERA SIĘ NIE UDA?
Jeżeli nie udało się zdobyć danych hejtera, możesz rozpocząć dochodze-
nie swoich roszczeń na drodze postępowania karnego.

ZGŁOŚ HEJT W INTERNECIE 
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