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Interpelacja w sprawie wpływu aplikacji mobilnych na naszą 
prywatność

Pani Minister,

 

Sklepy z aplikacjami mobilnymi pękają w szwach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ośmielę się 
powiedzieć, że większość z nas niewiele wie o tym, jak korzystanie z aplikacji mobilnych 
wpływa na naszą  i raczej się na tym nie zastanawia.prywatność

 

Aplikacje mobilne to narzędzia, które oprócz dostarczania określonych pożytecznych 
funkcjonalności służą też do zbierania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania. 
Większość aplikacji mobilnych dla instalacji wymaga udostępnienia danych geo-
lokalizacyjnych, a także dostępu do plików przechowywanych na urządzeniu, na którym są 
instalowane. Za korzystanie z aplikacji mobilnych  Jednak płacimy naszymi danymi osobowymi.
twórcy aplikacji mobilnych muszą pamiętać o ochronie prywatności użytkowników a także o 
spełnieniu wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dostęp do różnego rodzaju danych, których pozyskanie umożliwia aplikacja może odbywać się 
wyłącznie  użytkownika. Użytkownik powinien także być odpowiednio poinformowany za zgodą
o administratorze jego danych, o celach przetwarzania, prawie dostępu do danych itd.

 

Przetwarzanie danych osobowych w aplikacjach mobilnych i przy ich pomocy należy 
zakwalifikować jako przetwarzanie obciążone potencjalnie dużym ryzkiem dla ochrony danych 
osobowych. W świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych twórcy aplikacji 
mobilnych lub podmioty udostępniające takie aplikacje osobom fizycznym będą obowiązani do 
wypełnienia szeregu obowiązków prawnych. W świetle nowego prawa ochrony danych 
osobowych rygory naruszenia praw podmiotów danych będą bardzo srogie. Rozporządzenie 



1.  

2.  

bowiem przewiduje bardzo  za naruszenia jego postanowień. Powinny duże kary finansowe
mieć to na uwadze tak twórcy aplikacji mobilnych jak i podmioty wprowadzające je komercyjnie 
na rynek.

Pani Minister w związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy, a jeśli tak to w jaki sposób Ministerstwo Cyfryzacji zamierza prowadzić kampanię 
informacyjną związaną z konsekwencjami korzystania z aplikacji mobilnych?
Czy nie uważa Pani, że należy zwiększyć nacisk na edukację młodych ludzi (najczęściej 
korzystających z aplikacji mobilnych) na temat konsekwencji korzystania z tych usług?

Z wyrazami szacunku,

Dr Paweł Pudłowski


