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Szanowny Panie Dyrektorze,
do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły informacje o wycieku danych
osobowych funkcjonariuszy publicznych przetwarzanych przez Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa. Z informacji opublikowanych przez niebezpiecznik.pl wynika, że
naruszenie ochrony danych dotyczy ponad 20 tysięcy osób, w tym policjantów,
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży
Miejskiej, Służby Ochrony Kolei czy Służby Więziennej1.
We wspomnianej publikacji wskazano, że przedmiotem wycieku były następujące
kategorie danych: nazwiska, numery telefonów, numery PESEL, e-maile (służbowe lub
prywatne), a także dokładny adres miejsca pracy. Osoby, których dane wyciekły, miały
zgłosić się na szczepienia przeciwko COVID-19, oznacza to, że wyciek dotyczy wrażliwego
kontekstu przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wobec powyższego należy zauważyć, że został ujawnione istotne, szczególne dane
osobowe, które mogą być wykorzystane w sposób nieuprawniony. Co nawet ważniejsze
w wypadku funkcjonariuszy publicznych jeszcze większe zagrożenie wiąże się
z możliwością wkroczenia w życie prywatne osób dotkniętych wyciekiem poprzez
Zob. Wyciekły dane osobowe ponad 20 000 policjantów, strażaków, celników, pograniczników i innych,
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niechciane telefony czy korespondencję, a nawet wykorzystanie możliwości kontaktu do
wywierania wpływu na funkcjonariuszy publicznych lub też przez podejmowanie działań
w celu pozbawienia ich zaufania publicznego.
Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam
się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o przedstawienie działań podjętych oraz
planowanych w niniejszej sprawie. Chciałbym również uzyskać informację na jakiej
podstawie i potwierdzenie, w jakim dokładnie celu były przetwarzane niniejsze dane i czy
osoby, których dane zostały ujawnione otrzymały stosowną informację o naruszeniu
ochrony danych osobowych.
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