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Karta pracy nr 1: Dane osobowe 

  

Dane osobowe 

to wszelkie informacje 
dotyczące 
zidentyfikowanej lub 
możliwej do 
zidentyfikowania 
osoby fizycznej. 
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Osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest osoba, 
której tożsamość można 
określić bezpośrednio lub 
pośrednio, w szczególności 
przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny albo jeden lub 
kilka specyficznych czynników 
określających jej cechy 
f izyczne, f izjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, 
kulturowe lub społeczne. 
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Karta pracy nr 2: Jak chronić dane 

 

Grupa 1 

Tomek zapisał się na newsletter, rozsyłany przez jego ulubiony portal piszący o modzie. Przez 
nieuwagę zaznaczył też opcję, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach 
market ingowych. Po kilku dniach jego skrzynka mailowa została zbombardowana reklamami. 
Tomek nie chce otrzymywać więcej informacji reklamowych. 

Co może zrobić w takiej sytuacji? 

Grupa 2 

Ściągając na smartfona ulubioną grę, Lena zaznaczyła, że akceptuje regulamin tej aplikacji i 
umieszczoną pod nim zgodę na przetwarzanie informacji o sobie. Niestety, nie zwróciła uwagi, na 
przetwarzanie jakich informacji się zgadza. Kiedy kilka dni później zajrzała do regulaminu swojej 
gry, okazało się, że zgodziła się na udostępnienie swojej książki telefonicznej. Lena nie chce, żeby 
producent aplikacji miał dostęp do numerów jej znajomych.  

Czy może coś zrobić w takiej sytuacji? 

Grupa 3 

W zeszłym tygodniu do Łukasza aż trzy razy dzwonił telemarketer proponujący zakup 
promocyjnych produktów. Łukasz ma dosyć odbierania od niego telefonu. 

Co może zrobić w takiej sytuacji?  

Grupa 4 

Przyjaciółka powiedziała Magdzie, że na pewnym portalu społecznościowym kolega zamieścił jej 
zdjęcie z imprezy. Magda nie chce, żeby to zdjęcie pozostało na tej stronie. Sprawdziła, kto jest 
administratorem portalu i okazało się, że jest to f irma amerykańska.  

Co może zrobić w takiej sytuacji?  
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Egzemplarz dla prowadzącego z odpowiedziami 

Grupa 1 

Tomek zapisał się na newsletter, rozsyłany przez jego ulubiony portal piszący o modzie. Przez 
nieuwagę zaznaczył też opcję, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych w celach 
market ingowych. Po kilku dniach jego skrzynka mailowa została zbombardowana reklamami. 
Tomek nie chce otrzymywać więcej informacji reklamowych. Co może zrobić w takiej sytuacji? 

ODPOWIEDŹ: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć. Tomek powinien 
napisać do administratora portalu z informacją, że cofa zgodę na przetwarzanie danych w celach 
market ingowych.  

Grupa 2 

Ściągając na smartfon ulubioną grę, Lena zaznaczyła, że akceptuje regulamin tej aplikacji i 
umieszczoną pod nim zgodę na przetwarzanie informacji o sobie. Niestety, nie zwróciła uwagi, na 
przetwarzanie jakich informacji się zgadza. Kiedy kilka dni później zajrzała do regulaminu swojej 
gry, okazało się, że zgodziła się na udostępnienie swojej książki telefonicznej. Lena nie chce, żeby 
producent aplikacji miał dostęp do numerów jej znajomych. Czy może coś zrobić w takiej 
sytuacji? 

ODPOWIEDŹ: Rada na przyszłość: Lena powinna czytać regulaminy aplikacji oraz zgody, które 
podpisuje. Powinna usunąć zainstalowaną aplikację i nie dostarczać jej producentowi kolejnych 
danych. Może również zażądać usunięcia przekazanych wcześniej danych, ale nie ma pewności, 
że uda jej się to wyegzekwować. 

Grupa 3  

W zeszłym tygodniu do Łukasza aż trzy razy dzwonił telemarketer proponujący zakup 
promocyjnych produktów. Łukasz ma dosyć odbierania od niego telefonu. Co może zrobić 
w takiej sytuacji?  

ODPOWIEDŹ: Łukasz może zapytać sprzedawcę, skąd ma jego numeru telefonu. Może też 
zapytać, do jakich innych danych ma dostęp i kto jest ich administratorem. Jeżeli administrator 
ma dostęp do jego danych na podstawie zgody na przetwarzanie w celach market ingowych, 
której wcześniej udzielił Łukasz, może on tę zgodę cofnąć. Jeżeli jego dane są przetwarzane na 
podstawie innej przesłanki niż zgoda, np. jeśli jest to usprawiedliwiony interes administratora 
danych, może zgłosić sprzeciw. Jeżeli natomiast jego dane są przetwarzane nielegalnie, może 
zażądać zaprzestania przetwarzania i złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO).  

Grupa 4 
Przyjaciółka powiedziała Magdzie, że na pewnym portalu społecznościowym kolega zamieścił jej 
zdjęcie z imprezy. Magda nie chce, żeby to zdjęcie pozostało na tej stronie. Sprawdziła, kto jest 
administratorem portalu i okazało się, że jest to f irma amerykańska. Co może z tym zrobić w 
takiej sytuacji? 
ODPOWIEDŹ: Magda może jedynie poprosić kolegę o usunięcie zdjęcia. Polskie prawo (w tym 
ustawa o ochronie danych osobowych) nie dotyczy f irm, które mają za granicą siedzibę i serwery 
z danymi. 

 


