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Usługi (cyfrowe)

Poczta
Usługa udostępniania i utrzymania skrzynek pocztowych –

bezpłatnych w zamian za zgodę na otrzymywanie reklamy w 

postaci mailingu oraz płatnych – prywatnych i firmowych

SMS
Dodatkowa usługa dla firm w ramach poczty

Strony prywatne/firmowe/co-brandowe
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Usługi (cyfrowe)

Dostarczanie informacji
Portale informacyjne, z możliwością dodawania komentarzy

Tworzenie własnych artykułów  oraz prowadzenie 

blogów
„Forum”

Portale społecznościowe
„Czateria” – pokoje publiczne oraz pokoje prywatne
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Usługi (cyfrowe)

Dostarczanie informacji
Portale informacyjne, z możliwością dodawania komentarzy

Tworzenie własnych artykułów  oraz prowadzenie 

blogów
„Forum”

Portale społecznościowe
„Czateria” – pokoje publiczne oraz pokoje prywatne

01 Usługi



Zagrożenia i podejrzenia popełnienia przestępstwa



Zagrożenia i podejrzenia popełnienia przestępstwa

Poczta

Łamanie haseł, przejmowanie kont pocztowych, wysyłanie 

spamu, phishing, wysyłanie informacji z groźbami, wyłudzenia 

i oszustwa, ……
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https://niebezpiecznik.pl/post/kto
s-od-miesiaca-w-ciekawy-sposob-
atakuje-uzytkownikow-interia-pl/

https://niebezpiecznik.pl/post/ktos-od-miesiaca-w-ciekawy-sposob-atakuje-uzytkownikow-interia-pl/


Zagrożenia i podejrzenia popełnienia przestępstwa

Portal informacyjny
Mowa nienawiści, groźby karalne, zagrożenie życia,….
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Zagrożenia i podejrzenia popełnienia przestępstwa

Fora społecznościowe, portale
Groźby, próby samobójcze, treści pedofilskie, …..
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Zagrożenia i podejrzenia popełnienia przestępstwa

02 Zagrożenia i ppp

https://trafficnews.bg/obshtestvo/mvr-valnata-bombi-po-imeila-proveriame-nared-nishto-opasno-152256/

https://lupa.bg/news/bomben-teror-vludi-darzhavata-obzor_19712news.html

https://trafficnews.bg/obshtestvo/mvr-valnata-bombi-po-imeila-proveriame-nared-nishto-opasno-152256/
https://lupa.bg/news/bomben-teror-vludi-darzhavata-obzor_19712news.html
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03 Wybrane regulacje prawne

RODO versus inne regulacje

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Art.20. 
1c. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania 
uprawnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją 
czynności administracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do 
przeprowadzania których funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie ustaw, 
w celach innych niż określone w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 
zwalczaniem przestępczości, w tym ma prawo przetwarzać dane osobowe, o 
których mowa w art. 9 i art. 10 (RODO)
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Art.20c.1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych albo 
w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub 
ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane nie stanowiące treści odpowiednio, przekazu 
telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej 
drogą elektroniczną, określone w:
1) art. 180 c i art.180 d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwane 

dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, 
2) …
3) art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

zwane dalej „danymi internetowymi”
– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca świadczący 
usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie dane, (…) 
1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 
Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendanta wojewódzkiego Policji albo 
osoby przez nich upoważnionej;
2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o 
których mowa w pkt 1;
3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne 
upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1.
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
udostępnianie danych, o których mowa (powyżej), odbywa się bez udziału pracowników 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy 
świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość 
taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym 
Policji a tym podmiotem. 
Udostępnienie Policji danych, o których mowa (powyżej), może nastąpić za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:
1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 
a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym zostały 

uzyskane, 
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 

dostęp do danych;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez jednostki 
organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności.
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Art.20 ca.
1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub 
internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Policji, któremu 
udostępniono te dane.
2. Organ Policji, o którym mowa w ust.1, przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie 
informacji niejawnych, sądowi okręgowemu, o którym mowa wust.1, w okresach 
półrocznych, sprawozdanie obejmujące:
1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych 

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;
2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane 

telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, albo informacje o pozyskaniu danych w 
celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub 
ratowniczych.
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Retencja danych

Ustawa Prawo telekomunikacyjne
Art.180 a.1. Z zastrzeżeniem art.180 c ust.2 pkt 2, operator publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są 
obowiązani na własny koszt:
1) zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa wart.180 c, generowane w sieci 
telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby 
połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które 
zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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Retencja danych (?)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Art.18 

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania 
przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa 
w ust.1;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 
teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi 
świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
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Retencja danych (?)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Art.18 

6.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, (o których mowa w ust.1–5)
1) nazwisko i imiona usługobiorcy;
2) numer ewidencyjny PESEL lub –gdy ten numer nie został nadany –numer paszportu, 
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa wpkt3;
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 
6) adresy elektroniczne usługobiorcy, 

organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań. 
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USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Art.5.1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3ust. 1, Szef ABW koordynuje 
czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, o których 
mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz wymianę informacji przekazywanych 
przez Policję, Straż Graniczną, Straż Marszałkowską, Służbę Ochrony Państwa, 
Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową, Żandarmerię Wojskową i 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dotyczących zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym oraz danych o osobach, o których mowa w art. 6 ust. 1, przez ich 
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie.
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USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

CSIRT GOV – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego;
CSIRT MON – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej; 
CSIRT NASK – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy
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Moderatorzy i 
administratorzy 
portali 
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Koordynacja działań organów państwa

Wnioski o wydanie tych samych lub ściśle powiązanych danych: 

• Bomby podkładane w przedszkolach – informacja przesyłana z konta 
pocztowego xy@interia.pl:  26 zapytań  od czerwca 2019 do 24 lipca 2019

• Konto pocztowe o nazwie podobnej do nazwy prawdziwej firmy, podejrzenie 
oszustw – 57 zapytań od czerwca 2017 do listopada 2017

• „Powadomienia.allegro”, różne konta pocztowe oraz zmodyfikowane teksty –
16 zapytań od lutego 2018 do dzisiaj

• Komentarze użytkownika o nicku „grzegorz j.” – 21 zapytań od sierpnia 2018 do 
dzisiaj

• Komentarze użytkownika „bazyl” – co najmniej kilka nocnych pobudek, mimo 
że były to groźby karalne, a nie bezpośrednie zagrożenie życia
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Koordynacja 
działań 
organów 
państwa

Zestawienie komentarzy:
Materiały\GrzegorzJ.xlsx

Materiały/GrzegorzJ.xlsx


Inne spojrzenie na RODO



Jeszcze raz RODO

05 Prawa osób? 

W przypadku żądań kierowanych przez osoby prywatne, 
firmy  lub ich pełnomocników prawnych dotyczących 
wydania danych osobowych osób trzecich informujemy 
zwrotnie, że zgodnie z procedurami wydajemy dane jedynie 
na uzasadniony prawnie wniosek uprawnionych organów 
państwa. Sugerujemy kontakt z policją lub prokuraturą.
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05 Prawa osób

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Określa m.in.: 
• organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych; 
• postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych; 
• tryb europejskiej współpracy administracyjnej; 
• kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; 
• odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych i postępowanie przed sądem; 
• odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie 

przepisów o ochronie danych osobowych.
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05 Prawa osób

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 7. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań 
administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
zwanym dalej „Prezesem Urzędu”, o których mowa w rozdziałach 4–7 i 11, 
stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego.
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05 Prawa osób

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Artykuł 6 
Zgodność przetwarzania z prawem
(…)
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
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05 Prawa osób

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.
Artykuł 23 
Ograniczenia 
1. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegają administrator danych 

lub podmiot przetwarzający, może aktem prawnym ograniczyć zakres obowiązków i praw 
przewidzianych w art. 12–22 i w art. 34, a także w art. 5 – o ile jego przepisy odpowiadają 
prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 12–22 – jeżeli ograniczenie takie nie narusza 
istoty podstawowych praw i wolności oraz jest w demokratycznym społeczeństwie 
środkiem niezbędnym i proporcjonalnym, służącym: (…)

i) ochronie osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób; 
j) egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.
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05 Prawa osób

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Artykuł 58 
Uprawnienia 

2. Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące 
uprawnienia naprawcze: (…)

c) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia 
żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia;



Dziękuję za uwagę
sylwia.Wystub@firma.interia.pl


