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INTERPELACJA  

w sprawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych 

Dnia 25 maja 2018 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaczną 

obowiązywać nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Dzięki nim 

użytkownicy internetu mają uzyskać większą ochronę i kontrolę nad tym, co dzieje 

się z informacjami na ich temat. W opinii ekspertów nowe prawo może też jednak 

wywołać falę negatywnych zachowań, a wysokie kary, jakie przewiduje unijne 

rozporządzenie, mogą wpłynąć na podatność firm na szantaż.  

Media w ostatnim czasie coraz częściej informują o firmach szantażowanych 

przez cyberprzestępców. Stosują oni kilka sposobów, by "zarabiać" na takiej 

działalności. 

W jego opinii wysokie kary, jakie przewiduje unijne rozporządzenie za wyciek 
danych - do 20 mln euro - mogą wpłynąć na podatność firm na szantaż. 
Cybeprzestępcy nie żądają aż tak wielkich sum, jakie przewiduje unijne 
rozporządzenie. Zwykle żądania okupu w przypadku kradzieży danych osobowych 
to kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych w zależności od 
rozmiaru skradzionej bazy danych.  Według informatyków śledczych, 
cyberprzestępcy po dokonaniu kradzieży lub znalezieniu luki pozwalającej na taką 
kradzież, mogą szantażować firmę, że zgłoszą to do odpowiednich organów. 
Wówczas przed firmą stanie dylemat: narazić się na karę ze strony urzędu, czy po 
cichu zapłacić okup i załatać lukę w systemie. Specjaliści przewidują, że wiele 
poszkodowanych podmiotów ulegnie szantażowi, nie dostając gwarancji, że 
cybeprzestępcy i tak nie zgłoszą niedostatecznego zabezpieczenia danych 
osobowych odpowiednim służbom.  

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (GDPR) ma umożliwić 
mieszkańcom całej UE odzyskanie kontroli w odniesieniu do ich danych osobowych. 
Nowe regulacje dostosowują przepisy unijne o ochronie danych z 1995 r. do rozwoju 
nowych technologii internetowych i cyfrowych.  

Zakładają, że aby dane użytkownika mogły być przetworzone, będzie musiał 
on wyrazić na to wyraźną zgodę, np. poprzez zaznaczenie na stronie internetowej 
pola z potwierdzeniem wyrażenia zgody. Nowe przepisy mają też ułatwić 
użytkownikowi wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Zgodnie z 



rozporządzeniem, internauci uzyskają prawo do sprostowania swoich danych oraz 
"prawo do zapomnienia", czyli wymazania ich z bazy firm je przetwarzających.   

Nowe przepisy regulują też warunki przetwarzania danych osób nieletnich w 
serwisach społecznościowych. Przewidziano także uproszczony mechanizm 
składania skarg przez konsumentów w przypadku naruszenia ich prywatności. 
Przepisy dają też możliwość nakładania kar finansowych na firmy łamiące unijne 
zasady ochrony danych. Firmy, które mają do czynienia ze znaczącą liczbą danych 
osobowych, będą miały obowiązek powołać osobę odpowiedzialną za ochronę 
danych.  

W związku z przedstawioną powyżej problematyką pytam Pana Ministra: 

1) Jakie działania legislacyjne podejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we 
współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji aby zapobiegać  przestępczości 
internetowej w odniesieniu do nowych przepisów unijnych .  

2) Jakie działania dyplomatyczne podejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
w związku z wprowadzeniem nowych przepisów unijnych w zakresie 
ochrony danych osobowych?  

Z wyrazami szacunku  

Wojciech Murdzek  

Poseł na Sejm R P  

 

 


