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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z zaniepokojeniem przyjęłam informacje 

o możliwości swobodnego, nieuwzględniającego gwarancji proceduralnych, dostępu do 

danych polskich internautów przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa 

(NSA). Wraz z napływającymi w ostatnich miesiącach doniesieniami, mój niepokój 

został zwiększony przez potencjalną skalę tego zjawiska. Co prawda nie są publicznie 

znane informacje o konkretnych przypadkach uzyskania dostępu do konkretnych 

danych, jednak zgodnie z informacjami pojawiającymi się w zarówno polskiej, jak i 

niemieckiej, brytyjskiej czy amerykańskiej prasie, wspomniane zagrożenia odnoszą się 

się praktycznie do wszystkich danych przechowywanych w chmurze obliczeniowej 

wykorzystywanej przez międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem 

usług drogą elektroniczną. Ze wspomnianych wyżej usług, np. poczty elektronicznej, 

portali społecznościowych czy też usług polegających na udostępnianiu przestrzeni 

dyskowej dla przechowywania danych, w życiu codziennym na masową skalę 

korzystają polscy obywatele. 

W mojej ocenie, biorąc pod uwagę charakter norm konstytucyjnych odnoszących 

się do ochrony prywatności, a w szczególności rozbudowany system gwarancji ochrony 



autonomii informacyjnej jednostki, organy władzy publicznej w Polsce mają obowiązek 

podjąć wszelkie starania zmierzające do zbadania i zapobiegania sytuacjom 

nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, w 

dniu 3 lipca 2013 r. wystąpiłam do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o 

przedstawienie działań Rady Ministrów mających na celu zapewnienie ochrony 

prywatności w Internecie. W odpowiedzi Minister zapowiedział podejmowanie tematu 

na forum Unii Europejskiej, w szczególności przy okazji prac nad nowymi unijnymi 

ramami prawnymi dla ochrony danych osobowych. 

Należy zaznaczyć, że zbierane informacje mogą dotyczyć zarówno prywatnych 

osób, jak i osób pełniących funkcje publiczne czy różnego rodzaju instytucji, zarówno 

prywatnych, jak i publicznych. W związku z tym, dotkliwe skutki asymetrii 

informacyjnej mogą dotykać różnych aspektów życia społecznego i skutkować 

naruszeniem praw obywateli. Zgodnie z doniesieniami prasowymi niemiecka prokuratura 

wszczęła postępowanie dotyczące inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie i brytyjskie 

służby specjalne. Śledczy zwrócili się o wyjaśnienia do niemieckich służb specjalnych. 

Również francuska prokuratura pod wpływem skarg organizacji społecznych wszczęła 

postępowanie przygotowawcze w sprawie programów inwigilacyjnych prowadzonych przez 

NSA. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14. poz. 147 ze zm.) 

zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o przekazanie Rzecznikowi 

informacji czy przedstawiona wyżej sprawa jest badana przez Prokuraturę, a w 

szczególności czy wszczęto postępowanie w sprawie możliwości naruszenia praw 

polskich obywateli. 


