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dr Paweł Litwiński

Opinia prawna w sprawie naruszeń, 
w związku z ujawnionymi przypadkami 
użycia oprogramowania szpiegującego 
Pegasus w świetle prawa ochrony danych 
osobowych, przepisów Karty Praw  
Podstawowych UE i Konstytucji RP

I. Przedmiot opinii. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena prawna zdarzeń związanych 
z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania szpiegującego 
Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych.

Opinia została sporządzona na podstawie przepisów:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”),  

b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej 
jako „UODO”) oraz 

c) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwa-
rzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (da-
lej jako „ustawa DODO”), stanowiącej implementację do prawa polskiego 
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowaw-
czych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą 
decyzję ramową rady 2008/977/WSISW (dalej jako „dyrektywa DODO”)

d) z uwzględnieniem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
i ustaw regulujących działalność wybranych służb specjalnych. 
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II. Wnioski. 

2.1.

Obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy o ochronie danych 
osobowych nie znajdują zastosowania do przetwarzania danych osobo-
wych w związku z wykonywaniem ustawowych zadań przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencję Wywiadu (AW), Służ-
bę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służbę Wywiadu Wojskowego 
(SWW) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Jak wskazuje na 
to dokumentacja procesu legislacyjnego, jest to świadome działanie pol-
skiego ustawodawcy, nie zaś efekt stosowania przepisów prawa Unii 
Europejskiej (dalej „Unia” lub „UE”). 

2.2.

Wyłączenie spod zakresu zastosowania przepisów o ochronie danych 
osobowych niektórych służb, zwłaszcza CBA, które wykonuje zadania 
niemające bezpośredniego związku z bezpieczeństwem narodowym, 
pozostaje w sprzeczności z dyrektywą DODO i godzi w prawo podsta-
wowe do ochrony danych osobowych, gwarantowane przez art. 8 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej1 (dalej „Karta”). Totalne wyłą-
czenie zastosowania przepisów dyrektywy DODO w stosunku do służb 
specjalnych narusza także art. 47 i 51 Konstytucji RP. 

2.3.

Poprzez wyłączenie służb specjalnych spod zastosowania przepisów 
o ochronie danych osobowych, służby te, w tym CBA, nie są w żaden 
sposób ograniczone przez przepisy o ochronie danych osobowych z moż-
liwości korzystania z danych osobowych w związku z realizacją ich 
ustawowych zadań. Osoby, których dane dotyczą, nie mają żadnych 
możliwości wykonywania swoich praw związanych z przysługującym 
im prawem do ochrony danych osobowych, jeżeli ich dane są przetwa-
rzane przez służby specjalne, a także nie istnieje niezależny organ, któ-
ry sprawowałby kontrolę nad przestrzeganiem przez służby specjalne 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

 1  Dz.U.UE.C.2007.303.1
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2.4.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien z urzędu podjąć 
działania celem ustalenia, czy dane osobowe wykorzystane do prze-
prowadzenia ataków przy pomocy oprogramowania Pegasus pochodzą 
z systemów podmiotów będących administratorami tych danych, które 
zostały wskazane w treści infekujących wiadomości SMS. 

III. Stan faktyczny.

Stosowanie oprogramowania szpiegującego Pegasus wobec polityków 
i prawników w Polsce zostało potwierdzone przez niezależnych badaczy. 
Tzw. infekowanie telefonów szpiegowskim oprogramowaniem odbywało 
się również w ten sposób, że do atakowanych osób kierowane były silnie 
spersonalizowane i podparte socjotechniką wiadomości SMS nakłania-
jące do kliknięcia linków zawartych w tychże wiadomościach, które 
kierowały do infrastruktury wykorzystywanej przez oprogramowanie 
Pegasus. Przykładowo, wykorzystano następujące wiadomości SMS:

w przypadku ataku skierowanego na urządzenie należące do Mag-
daleny Łośko2:

 2 https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/08/appendix-e-pegasus-forensic-
traces-per-target-identified-in-the-aftermath-of-the-revelations-of-pegasus-project/
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w przypadku ataku skierowanego na urządzenie należące do Ry-
szarda Brejzy3:

 3 ibidem. 
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Jak przyznały osoby zaatakowane4, treści wiadomości dokładnie 
odpowiadały temu, co w danych chwilach działo się w ich życiu:  byli 
zainteresowani tematami, których dotyczyły wiadomości, byli klienta-
mi sklepów, pod które podszywano się w SMS-ach, albo rzeczywiście 
wybierali się w podróż; w przypadku fałszywego SMS-a od operatora 
sieci Play dotyczącego faktury prawdziwy był jej numer i kwota na jaką 
opiewała. 

IV. Ocena prawna. 
[Prawo do ochrony danych osobowych a działalność 
służb specjalnych] 

4.1

Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym, 
gwarantowanym przez art. 8 Karty. Ten fakt akcentowany jest i w mo-
tywie 1 preambuły do RODO, i w motywie 1 preambuły do dyrektywy 
DODO. Co w tym kontekście dodatkowo istotne, prawo do ochrony 
danych osobowych zostało także zapewnione każdemu przez art. 16 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej5 (dalej „Traktat”), który 
to przepis stanowi podstawę traktatową dla przyjęcia tak RODO, jak 
i dyrektywy DODO. 

Z art. 8 Karty oraz z art. 16 Traktatu wynika w istocie ta sama zasada: 
każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Art. 16 
ust. 2 Traktatu zapowiada przy tym przyjęcie przez Parlament Europejski 
i Radę Unii przepisów mających zapewnić w praktyce możliwość realiza-
cji tego prawa. Obowiązujące w Unii Europejskiej od 2016 r., a stosowane 
od 2018 r. przepisy składające się na europejski system prawa ochrony 
danych osobowych zbudowane zostały wokół trzech aktów prawnych:
a) RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b) dyrektywy DODO, implementowanej ustawą DODO,
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 

z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 
nr 1247/2002/WE (nieistotne dla dalszych rozważań).

 4 https://niebezpiecznik.pl/post/sms-pegazus-brejza-losko-android/ 
 5 Dz.U.UE.C.326.01 (wersja skonsolidowana).



8

W zamyśle twórców, miał to być system domknięty w tym sensie, 
że – w zakresie kompetencji przysługujących Unii – miał obejmować 
przetwarzanie danych osobowych przez podmioty należące do sektora 
prywatnego, przez organy administracji publicznej, przez organy Unii 
oraz przez służby państw członkowskich zajmujące się zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości. To domknięcie systemu widać bardzo 
wyraźnie w zakresie wyłączeń spod stosowania jego poszczególnych 
elementów:
a) przepisy RODO nie znajdują zastosowania do przetwarzania danych 

osobowych
•	w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii,
•	przez państwa członkowskie do kwestii związanych ze wspólną 

polityką zagraniczną i bezpieczeństwa,
•	przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub 

domowym charakterze,
•	przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, pro-

wadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania ta-
kim zagrożeniom,

•	przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
b) przepisy dyrektywy DODO nie znajdują zastosowania do przetwa-

rzania danych osobowych
•	w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii,
•	przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

Tak przepisów RODO, jak i dyrektywy DODO, nie stosuje się do 
przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością nieobjętą 
prawem Unii. Jednym z przykładów takiej działalności, co kluczowe 
dla dalszych rozważań, jest działalność dotycząca bezpieczeństwa na-
rodowego. Samo pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest jednak w tym 
kontekście bardzo trudne do zdefiniowania. W literaturze zwraca się 
uwagę, że na pojęcie „bezpieczeństwa narodowego” składają się ta-
kie wartości, jak „przetrwanie (państwowe, etniczne i biologiczne), 
integralność terytorialna, niezależność polityczna (w sensie ustro-
jowym, samowładności i swobody afiliacji), jakość życia (przyzwo-
ity standard życia, prawa i swobody obywatelskie, rozwój kulturalny, 
należyte środowisko naturalne itp.)”6. W nowszych pracach wskazuje 

 6 J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzecz-
ności interesów, Sprawy Międzynarodowe 1982, Nr 7, str. 32.
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się, że podstawą bezpieczeństwa narodowego jest całokształt działań 
dla zapewnienia przetrwania fundamentalnych wartości narodowych, 
jakimi są: populacja, terytorium narodowe, dziedzictwo narodowe, du-
chowe i materialne, gospodarka narodowa oraz suwerenna organizacja 
państwowa, a także współuczestnictwo w strukturach UE i NATO7. 
Autorka przyjmuje, że zapewnienie bezpieczeństwa narodowego stano-
wi główną powinność państwa i jego konstytucyjnych organów przez 
zabezpieczenie wartości fundamentalnych dla bytu i tożsamości naro-
dowej, a filarem bezpieczeństwa narodowego powinna być powszechna 
ochrona i obrona jego żywotnych narodowych interesów, m.in. tożsa-
mości narodowej, nienaruszalności i integralności terytorialnej oraz 
ładu konstytucyjnego8. 

4.2

Jak wskazuje się w literaturze9, RODO stawia sobie dwa główne cele:
a) realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szcze-

gólności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,
b) uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych 

osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała 
temu na przeszkodzie.

Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do dyrektywy 
DODO z tym, że swobodny przepływ danych w tym kontekście odbywa 
się pomiędzy właściwymi organami. Co kluczowe dla dalszych rozwa-
żań, należy zgodzić się z tezą, że prawodawca unijny stoi na gruncie 
pierwszeństwa celu ochrony praw podstawowych jednostki, dopuszcza-
jąc ustanowienie przez państwa członkowskie zabezpieczeń wyższych 
niż zabezpieczenia przewidziane w dyrektywie dla ochrony praw i wol-
ności osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy. Państwa członkowskie nie mogą więc 
zrealizować wyłącznie jednego celu przyjęcia dyrektywy DODO, zupeł-
nie pomijając cel drugi, np. gwarantując właściwym organom szerokie 
możliwości przetwarzania danych osobowych z zupełnym pominięciem 

 7 J. Kurek, Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych i dyrektywy 2016/680/UE, str. 45.

 8 tamże, str. 46.
 9 A. Grzelak, Główne cele ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w: M. Kawec-

ki, T. Osiej (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane 
zagadnienia, Warszawa 2017 r., str. 16.
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zapewnienia gwarancji ich ochrony10. Nie mamy więc tutaj do czynienia 
ze swoistym wyważeniem ochrony prawa do ochrony danych osobo-
wych z jednej strony, a interesów faktycznych podmiotów prywatnych 
w przetwarzaniu danych osobowych lub potrzeb związanych z zapobie-
ganiem i zwalczaniem przestępczości z drugiej strony – prymat powi-
nien zostać przyznany prawu do ochrony danych osobowych. 

4.3.

RODO jako rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady charakte-
ryzuje się tym, że jest bezpośrednio obowiązujące w systemach praw-
nych państw członkowskich UE, jest bezpośrednio stosowane przez 
wszystkie organy publiczne, a normy z niego wynikające charakteryzują 
się bezpośrednim skutkiem11. Oznacza to, że także zakres zastosowania 
przepisów RODO nie może być ograniczany przez krajowych ustawo-
dawców, co jednak nie przeszkodziło ustawodawcy polskiemu w próbach 
dokonywania takich zmian12. 

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja związana z prze-
pisami dyrektywy DODO – te, z istoty dyrektywy jako aktu prawnego 
wiążącego państwa co do celu stawianego przez prawodawcę wspólno-
towego, trzeba implementować do polskiego porządku prawnego. Imple-
mentacja nastąpiła w przepisach ustawy DODO i wiązała się z bardzo 
istotnym ograniczeniem zakresu zastosowania przepisów dyrektywy. 
Ograniczenie to nastąpiło w art. 3 ustawy DODO i przybrało postać 
ograniczenia przedmiotowego i podmiotowego:
a) art. 3 pkt 1 - ograniczenie przedmiotowe zakresu zastosowania prze-

pisów ustawy DODO polega na tym, że jej przepisów nie stosuje się do 

 10 w literaturze anglosaskiej zob. H. Hijmans w: Ch. Kuner, L. A. Bygrave, Ch. Do-
cksey (red), The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary, 
Oxford 2020, str. 56; w  literaturze polskiej zob. A. Grzelak w: A. Grzelak (red.), 
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019, str. 20 – 21.

 11 W. Wiewiórowski, Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 
Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2012, Nr 7, str. 3.

 12 Zob. np. art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, w którym zawarto przepisy 
o niestosowaniu przepisów RODO oraz tejże ustawy w „działalności służb specjal-
nych” – jak jednak podkreśla się w literaturze, nie dochodzi w ten sposób do wy-
łączenia stosowania RODO, jako że ze względu na zasadę pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego ustawodawca krajowy nie jest władny do ukształtowania zakre-
su zastosowania RODO w sposób odmienny, niż to miało miejsce w przepisach 
samego RODO (zob. P. Litwiński w: P. Litwiński (red.), Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane 
przepisy sektorowe. Komentarz, Warszawa 2021, str. 658). 
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danych osobowych „znajdujących się w aktach spraw lub czynności 
lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarza-
nych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych 
na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowa-
niu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969), ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 
652, 1010, 1387 i 2432), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks po-
stępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399), ustawy z dnia 
10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1958, 2192, 2193, 2227 i 2354), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Ko-
deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, 
z późn. zm.), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24, 
z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435), ustawy 
z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669)”;

b) art. 3 pkt 2 - ograniczenie podmiotowe zakresu zastosowania prze-
pisów ustawy DODO polega na tym, że jej przepisów nie stosuje się 
do danych osobowych „przetwarzanych w związku z zapewnieniem 
bezpieczeństwa narodowego, w tym w ramach realizacji zadań usta-
wowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego 
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego”. 

Ograniczenia te, jak się wydaje, wywodzą się z faktu niestosowania 
ani przepisów RODO, ani dyrektywy DODO, do działalności uznanej za 
wchodzącą w zakres pojęcia bezpieczeństwa narodowego (zob. pkt. 2.1. 
niniejszej opinii) i co warto podkreślić, nie mają swojego odpowiednika 
w dyrektywie DODO. 

Truizmem byłoby stwierdzić, że w aktach spraw znajduje się znacz-
na ilość danych osobowych – jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek sforma-
lizowane postępowanie, zasadą jest przechowywanie danych osobowych 
przetwarzanych w takim postępowaniu właśnie w postaci akt. Stąd wy-
łączenie dotyczące danych osobowych znajdujących się w aktach spraw 
godzi w cel przyjęcia dyrektywy DODO, całkowicie bowiem pozbawia 
jednostkę możliwości ochrony przysługującego jej prawa podstawowego 
do ochrony danych osobowych w tych wszystkich przypadkach – któ-
rych jest bardzo, bardzo wiele – gdy jej dane osobowe są przetwarzane 
w postaci akt przez właściwe organy prowadzące postępowanie karne. 
W tym kontekście nie można nie przytoczyć stanowiska Ministerstwa 
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Spraw Zagranicznych13 zajętego w toku prac nad ustawą DODO, zgod-
nie z którym przy zastosowaniu przyjętego wyłączenia poza zakresem 
ustawy DODO znalazłaby się większość danych osobowych, skoro po-
stępowanie karne jest prowadzone na podstawie akt sprawy. 

Z kolei odnosząc się do drugiego wyłączenia obejmującego prze-
twarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadań ustawowych 
ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA należy podkreślić, że wyłączenie to 
– interpretując przepis czysto językowo – ma taki skutek, że wyłącza 
stosowanie przepisów ustawy DODO w całości do przetwarzania danych 
osobowych przez wymienione służby, o ile oczywiście takie przetwa-
rzanie związane jest z realizacją ich zadań ustawowych. A zakładając, 
że organy państwa powinny działać na podstawie i w granicach prawa, 
omawiane wyłączenie jawi się jako wyłączenie o charakterze totalnym. 

Jak się wydaje, przyjmując tak szerokie wyłączenie, ustawodawca 
działał z pełną świadomością – jak bowiem można przeczytać w uza-
sadnieniu do projektu ustawy DODO14, w ocenie autorów projektu „poza 
zakresem dyrektywy (dyrektywa DODO, przyp. autora opinii) znajdują się 
zarówno poszczególne czynności z zakresu bezpieczeństwa narodowego 
(wykonywane przez dowolne podmioty, którym przepisy powierzają takie 
zadania), jak i wszystkie czynności agencji lub jednostek zajmujących się 
bezpieczeństwem narodowym. W tym drugim przypadku wyłączenie 
ma charakter de facto podmiotowy, gdyż dotyczy wszystkich czynności 
podmiotów, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym”. Tymczasem 
takie ukształtowanie przepisów ustawy DODO jest krytykowane w litera-
turze, jako sprzeczne z dyrektywą DODO. Podkreśla się w tym kontekście 
w szczególności, że nie wszystkie zadania ustawowe realizowane przez 
służby wymienione w art. 3 pkt 2 ustawy DODO mieszczą się w zakre-
sie pojęcia bezpieczeństwa narodowego, a szczególne wątpliwości w tym 
zakresie budzi wyłączenie dotyczące działalności CBA15, które jest służbą 
specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodar-
czym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, 
a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne pań-
stwa, przez co działalność CBA nie ma bezpośredniego związku z bezpie-
czeństwem narodowym i nie mieści się w zakresie tego pojęcia. 

 13 zob. stanowisko MSZ przedstawione w piśmie z 14 sierpnia 2018 r., http://legisla-
cja.rcl.gov.pl/docs//2/12310605/12502724/12502726/dokument355779.PDF, a tak-
że opinia MSZ dołączona do druku sejmowego Nr 2989. 

 14 uzasadnienie do projektu ustawy – druk sejmowy Nr 2989 Sejmu VIII kadencji
 15 A. Grzelak, M. Wróblewski w: A. Grzelak (red.), Ustawa o ochronie danych osobo-

wych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 
Komentarz, Warszawa 2019, str. 51 i nast. 
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Co dodatkowo istotne, to samo pojęcie bezpieczeństwa narodowego 
w kontekście tego samego systemu prawa ochrony danych osobowych 
rozumiane jest zgoła inaczej na gruncie ustawy o ochronie danych oso-
bowych. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem projektu ustawy o ochro-
nie danych osobowych, „[w] ocenie projektodawcy decyzja o tym, czy 
dane działanie uznane powinno być za objęte „bezpieczeństwem na-
rodowym”, podjęta powinna być po wnikliwej ocenie każdego stanu 
faktycznego przez administratora oraz podmiot przetwarzający. Przy 
czym nie powinno się stosować w tym przypadku wykładni zawężającej 
ochronę prawa podstawowego, jakim jest ochrona danych osobowych”16. 
Stanowisko takie jest podkreślane również w literaturze17.

O ile więc na gruncie przepisów RODO i UODO prawodawca z pełną 
świadomością wyłączył spod regulacji RODO i ustawy ten zakres dzia-
łalności służb specjalnych, która podejmowana jest wyłącznie w ramach 
realizacji tych zadań służb, które mają związek z zapewnieniem bez-
pieczeństwa narodowego, o tyle na gruncie ustawy DODO zastosowano 
podejście odmienne, totalne w swych skutkach, wyłączając stosowanie 
przepisów ustawy do służb jako takich. Zakres tego wyłączenia i jego 
praktyczne skutki można zilustrować na następującym przykładzie:
a) do zakresu działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy 

m. in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
•	 terroryzmu – przetwarzanie danych osobowych w związku z tym 

zadaniem ABW byłoby wyłączone spod zakresu stosowania ustawy 
DODO jako dotyczące bezpieczeństwa narodowego,

•	przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, jak np. przestępstwa zata-
jenia niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, 
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 - przetwarzanie 
danych osobowych w związku z tym zadaniem ABW nie byłoby 
wyłączone spod zakresu stosowania ustawy DODO jako niedoty-
czące bezpieczeństwa narodowego, a tymczasem zostało wyłączone 
przez to, że ustawy DODO nie stosuje się w ogóle w stosunku do 
ABW; 

b) do zakresu działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego nale-
żą sprawy zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodar-
czym, które nie mogą zostać uznane za dotyczące bezpieczeństwa 

 16 uzasadnienie do projektu ustawy – druk sejmowy Nr 2410 Sejmu VIII kadencji.
 17 K. Prusak-Górniak w: M. Czerniawski, M. Kawecki (red.), Ustawa o ochronie da-

nych osobowych. Komentarz, Warszawa 2019, art. 6, str. 84; M. Gumularz w: M. 
Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Prze-
pisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO). Komentarz, Warszawa 2018, str. 87. 
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narodowego, a więc stosowanie ustawy DODO do przetwarzania 
danych osobowych przez CBA związanego z wykonywaniem jego 
ustawowych zadań nie powinno być wyłączone, a tymczasem jest 
przez to, że ustawy DODO nie stosuje się w ogóle w stosunku do CBA. 

Takie ukształtowanie przepisów nie znajduje żadnego uzasadnienia 
w brzmieniu dyrektywy DODO, a co najistotniejsze, nie tyle ogranicza na-
sze prawo do ochrony danych osobowych w kontekście działalności służb 
specjalnych, co nas tego prawa zwyczajnie pozbawia. Stanowi też paradok-
salnie regres w stosunku do stanu prawnego istniejącego przed 2018 r., kiedy 
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. co prawda 
z ograniczeniami, ale jednak znajdowała w pewnym zakresie zastosowa-
nie do działalności służb specjalnych. Nie można przy tym przesądzić, jaka 
byłaby treść przepisów o ochronie danych osobowych odnoszących się do 
działalności służb specjalnych poza zakresem ich aktywności związanej z za-
pewnianiem bezpieczeństwa narodowego – treść konkretnych obowiązków 
służb i praw osób, których dane dotyczą, powinna zostać określona w proce-
sie implementacji dyrektywy DODO. Z całą mocą należy jednak podkreślić, 
że brak jakichkolwiek obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 
i brak jakichkolwiek praw osób, których dane dotyczą, narusza prawo Unii.

Jeżeli dane osobowe zbierane przez służby specjalne zostaną za-
pisane w  postaci akt właściwego postępowania, a  następnie będą 
przetwarzane przez Policję, czy prokuraturę, zastosowanie znajdzie 
wyłączenie zastosowania przepisów DODO do danych osobowych 
znajdujących się w aktach. Z jednej strony, w odniesieniu do służb, 
jest to więc rodzaj dodatkowego zabezpieczenia tak, aby z  pewno-
ścią dane osobowe nie podlegały ochronie przepisów ustawy DODO; 
z  drugiej strony, na etapie postępowania karnego, dochodzi w  ten 
sposób do dalszego wyłączenia przepisów o ochronie danych osobo-
wych, aż do etapu postępowania karnego wykonawczego włącznie.  

4.4.

Co w praktyce oznacza wyłączenie stosowania przepisów ustawy DODO 
do działalności służb specjalnych wskazanych z nazwy w art. 3 pkt 2 
ustawy? Oznacza ni mniej, ni więcej, tylko brak ochrony prawa do ochro-
ny danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych następuje w związku 
z realizacją ustawowych zadań tych służb. Takie przetwarzanie danych 
nie podlega bowiem pod zakres zastosowania RODO, jako że podlega 
pod zakres zastosowania dyrektywy DODO, jednakże zostało wyłączo-
ne spod zakresu stosowania ustawy DODO, a więc przetwarzanie tych 
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danych odbywa się w próżni prawnej, poza szczątkowymi przepisami 
ustaw regulujących działanie poszczególnych służb. Tytułem przykładu, 
art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, dotyczący właśnie ochrony danych osobowych, nie zawiera 
żadnego przepisu o charakterze gwarancyjnym w stosunku do prawa 
ochrony danych osobowych – bo za takie przepisy nie sposób uznać:
a) art. 22a ust. 1, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych 

przez CBA „w granicach zadań” tej służby, co i tak już wynika z za-
sady legalności działania organów władzy publicznej,

b) art. 22a ust. 8, który miał regulować okres czasu, przez który CBA 
przetwarza zebrane dane osobowe, a który sprowadza się do stwier-
dzenia, że „CBA przetwarza dane osobowe przez okres, w którym są 
one niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań”. 

Podobnie fasadowy charakter ma instytucja „pełnomocnika do spraw 
kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych” utworzona na pod-
stawie art. 22b ust. 1 ustawy o CBA. Z jednej strony ma on sprawować 
„nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzo-
nych przez CBA z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie da-
nych osobowych” (art. 22b ust. 1), z drugiej zaś „pełnomocnik prowadzi 
rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania 
przez CBA danych osobowych” (art. 22b ust. 4). Pomijając w tym miejscu 
elementarną konstatację, zgodnie z którą pojęcia nadzoru i kontroli nie 
mogą być używane zamiennie, jako że nadzór oznacza – prócz uprawnień 
kontrolnych – także możliwość wywierania wpływu na działalność pod-
miotu nadzorowanego18, ustawodawca wydaje się być w pełni świadomy 
tego, że o żadnym „nadzorze” ze strony pełnomocnika nie może być mowy, 
skoro pełnomocnik może wydać kierownikowi jednostki organizacyj-
nej CBA pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień, a jedyne, 
do czego ten jest zobowiązany, to poinformowanie Szefa CBA w termi-
nie 7 dni od dnia wydania polecenia o jego wykonaniu albo przyczynie 
jego niewykonania (art. 22b ust. 6 ustawy o CBA). Takie ukształtowanie 
„nadzoru” nad przestrzeganiem przez CBA przepisów o ochronie danych 
osobowych w oczywisty sposób narusza więc przepisy dyrektywy DODO, 
która w art. 41 wymaga, aby każde państwo członkowskie Unii usta-
nowiło niezależny organ publiczny odpowiedzialny za monitorowanie 

 18 zob. np. definicja nadzoru autorstwa W. Dawidowicza, zgodnie z którą nadzór to 
“właściwość organu nadrzędnego do wywierania wpływu na działalność organu 
podporządkowanego” (W. Dawidowicz, Zagadnienia ustroju administracji pań-
stwowej w Polsce, Warszawa 1970, str. 34). 
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stosowania dyrektywy DODO uprawniony m. in. (art. 46 ust. 1 pkt a dy-
rektywy DODO) do egzekwowania stosowania przepisów przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, czyli ustawy DODO, której jednak do 
CBA … się w całości nie stosuje. 

W efekcie:
a) asłużby specjalne, w tym CBA, nie są w żaden sposób ograniczone 

przez przepisy o ochronie danych osobowych w możliwości korzy-
stania z danych osobowych w związku z realizacją ich ustawowych 
zadań,

b) osoby, których dane dotyczą, nie mają w praktyce możliwości wyko-
nywania swoich praw związanych z przysługującym im prawem do 
ochrony danych osobowych, jeżeli ich dane są przetwarzane przez 
służby specjalne, 

c) nie istnieje niezależny organ, który sprawowałby kontrolę nad prze-
strzeganiem przez służby specjalne przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

Stan ten jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do przetwarza-
nia danych osobowych przez CBA, która to służba, jak już stwierdzono 
wyżej, nie wykonuje zadań mieszczących się w zakresie pojęcia bez-
pieczeństwa narodowego, a więc która powinna być objęta zakresem 
zastosowania przepisów ustawy DODO. 

Co dodatkowo warte podkreślenia, obowiązki służb związane 
z ochroną danych osobowych wynikające z dyrektywy DODO są nie-
zależne od zasad kontroli nad służbami specjalnymi. Te pierwsze wy-
nikają z prawa Unii i jako takie powinny być stosowane we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej, te drugie natomiast nie są objęte prawem 
Unii i pozostają wyłączną domeną państw członkowskich. 

Przez takie, a nie inne ukształtowanie zakresu podmiotowego sto-
sowania ustawy DODO, osoby, których dane osobowe są przetwarzane 
przez ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA zostały pozbawione m. in.:
a) wiedzy o tym, że ich dane są przetwarzane przez służby,
b) prawa dostępu do swoich danych,
c) prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz ogra-

niczenia ich przetwarzania.

Z całą mocą należy w tym miejscu podkreślić, że dyrektywa DODO 
nie wymaga w tym kontekście np. informowania każdej osoby o tym, 
że jej dane osobowe są zbierane przez służby specjalne – jeżeli takie 
przetwarzanie danych odbywa się w związku z zapewnianiem bezpie-
czeństwa narodowego, wówczas osoba, której dane dotyczą, w ogóle nie 
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ma takiego prawa na gruncie dyrektywy19; jeżeli natomiast, jak w przy-
padku CBA, takie przetwarzanie danych nie odbywa się w związku 
z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego, państwa członkowskie 
mogą takie prawo ograniczyć, ale wyłącznie w takim zakresie, w ja-
kim takie ograniczenie jest działaniem niezbędnym i proporcjonalnym 
w społeczeństwie demokratycznym, z należytym uwzględnieniem praw 
podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej i dla 
celów wskazanych w art. 15 ust. 1 dyrektywy DODO. Stan istniejący 
zaś obecnie w Polsce, w którym osoby, których dane są przetwarzane 
przez służby specjalne wykonujące zadania niemające bezpośredniego 
związku z bezpieczeństwem narodowym, w ogóle zostały pozbawione 
przynależnych im praw, godzi w prawo podstawowe do ochrony danych 
osobowych i jest sprzeczne z dyrektywą DODO. 

Same służby nie napotykają też w przetwarzaniu przez siebie da-
nych osobowych żadnych ograniczeń poza tymi, które mogą wynikać 
z przepisów regulujących działalność tychże służb. Służby pozostają też 
w tym zakresie poza nadzorem niezależnych organów sprawujących 
kontrolę nad przetwarzaniem przez nie danych osobowych. Zwłaszcza 
ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny, na co wskazuje niedawna de-
cyzja20 Europejskiego Inspektora Ochrony Danych skierowana do Agen-
cji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL). 
Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchyla-
jącego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/
WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, EUROPOL uprawniony 
jest wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w celach wskaza-
nych w tym przepisie i wyłącznie w stosunku do kategorii osób tam 
wyszczególnionych. Tymczasem, jak się wydaje, EUROPOL nie doko-
nywał kategoryzacji posiadanych przez siebie danych i w ten sposób 
przetwarzał znacznie więcej danych, niż był do tego uprawniony. W tej 
sytuacji Europejski Inspektor Ochrony Danych nakazał EUROPOL do-
konanie kategoryzacji danych i usunięcie wszystkich danych osobowych 
niepoddanych kategoryzacji, a starszych, niż 6 miesięcy. Analogiczny 
obowiązek wynika z dyrektywy DODO (art. 6) i ustawy DODO (art. 19), 
tyle tylko, że … nie znajduje zastosowania do danych przetwarzanych 

 19 Ale prawo takie może zostać przyznane przez przepisy krajowe, czemu prawo 
Unii nie stoi na przeszkodzie. 

 20 decyzja z 21 grudnia 2021 r., sprawy 2019-0370 i 2021-0699, https://edps.europa.
eu/system/files/2022-01/22-01-10-edps-decision-europol_en.pdf. 
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przez ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA, a służby te nie są poddane kon-
troli żadnego niezależnego organu do spraw ochrony danych osobowych. 

W tym miejscu rozważań nie można pominąć faktu obowiązywania 
art. 47 i 51 Konstytucji RP. Ochrona życia prywatnego gwarantowana 
konstytucyjnie w art. 47 obejmuje także autonomię informacyjną ro-
zumianą przez Trybunał Konstytucyjny jako prawo do samodzielnego 
decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, 
a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, je-
żeli znajdują się w posiadaniu innej osoby21. Zwłaszcza ta kontrola jest 
kluczowym uprawnieniem w kontekście działalności służb specjalnych 
- prawo dostępu do dokumentów urzędowych i zbiorów danych doty-
czących danej osoby, wynikające wprost z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, 
jest jednym z podstawowych elementów składających się na tzw. prawo 
do autonomii informacyjnej jednostki22, w stosunku do którego funkcję 
źródła o charakterze normatywnym pełni właśnie art. 51 Konstytucji.

Z przepisów Konstytucji RP wynika więc m. in. prawo każdego z nas 
do sprawowania kontroli nad informacjami, które na nasz temat zbierają 
i przetwarzają organy władzy publicznej, a więc i służby specjalne. Z ko-
lei ustawowe ograniczenia wolności, w tym autonomii informacyjnej, 
dopuszczalne są w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
wyłącznie w razie spełnienia czterech warunków. „Po pierwsze, usta-
wowe ograniczenie wolności może nastąpić tylko wówczas, gdy dopusz-
czone jest w sposób wyraźny w innych przepisach konstytucyjnych, 
bądź gdy konieczne jest zharmonizowanie tej wolności z innymi norma-
mi, zasadami lub wartościami konstytucyjnymi. Po drugie, ustawowe 
ograniczenia wolności wprowadzane być mogą tylko w niezbędnym 
zakresie. Ustawodawca może ingerować w sferę wolności obywatela 
tylko w razie konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Innymi 
słowy, konieczne zachowanie jest proporcji między stopniem ograni-
czenia wolności jednostki, a rangą chronionego interesu publicznego, 
czyli zakazana jest nadmierna ingerencja Państwa w swobodę działa-
nia jednostki. Po trzecie, ustawowe ograniczenia wolności traktowane 
być muszą w kategoriach wyjątków. Ich istnienie zawsze musi wynikać 
z wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowych i nie może opierać 
się na domniemaniu. Po czwarte, ani poszczególne ograniczenia, ani ich 

 21 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, opubl. OTK 
ZU nr 1/2002, poz. 3.

 22 Szerzej na ten temat zob. P. Litwiński, „Ochrona danych osobowych w ogólnym 
postępowaniu administracyjnym”, Warszawa 2009, str. 133 i nast. 
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suma, nie mogą naruszać istoty ograniczanego prawa czy wolności”23. 
Oznacza to, że decydując się na totalne wyłączenie zastosowania przepi-
sów dyrektywy DODO w stosunku do służb specjalnych polski ustawo-
dawca nie tylko naruszył przepis prawa Unii, ale także – a może przede 
wszystkim – Konstytucji RP, która na takie wyłączenie nie zezwala. 

[Ujawnione przypadki użycia oprogramowania 
szpiegującego Pegasus a obowiązki związane 
z naruszeniami ochrony danych osobowych]

4.5.

Jednym z kluczowych obowiązków wynikających z przepisów RODO jest 
obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. Zgodnie 
z art. 32 RODO, administrator i podmiot przetwarzający, uwzględniając 
stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kon-
tekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Jest to tzw. podej-
ście oparte na ryzyku, które przejawia się tym, że prawodawca naka-
zuje administratorowi danych wdrożenie zabezpieczeń, ustanawiając 
w tym zakresie regułę proporcjonalności – zabezpieczenia powinny 
być odpowiednie, nie chodzi tu o zabezpieczenia najlepsze z możliwych 
(najnowsze, najdroższe, najbardziej zaawansowane technologicznie), 
a o takie środki techniczne i organizacyjne, które są proporcjonalne24. 

Nawet jednak bez tego przepisu jest oczywistym, że nie istnieje moż-
liwość zabezpieczenia danych osobowych przed wszelkimi możliwy-
mi zagrożeniami w ten sposób, aby dane te były absolutnie bezpieczne 
i wolne od wszelkich zagrożeń. Stąd jest czymś naturalnym, że będą się 
zdarzały tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. 

Naruszenie ochrony danych osobowych (art. 4 pkt 12 RODO) to 
zdarzenie:

 23 por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 1995 r., K 12/95, opubl. 
OTK nr 2/1995, str. 132 – 133. 

 24 P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie da-
nych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, str. 316. 
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a) które dotyczy danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 
lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego to zda-
rzenie dotyczy,

b) którego skutkiem jest zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, 
nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych 
osobowych,

c) które może zaistnieć wyłącznie na skutek naruszenia zasad zabez-
pieczenia danych osobowych.

Klasycznymi przykładami naruszeń ochrony danych osobowych są 
przypadki tzw. naruszenia poufności danych25, w wyniku których docho-
dzi do nieuprawnionego lub przypadkowego ujawnienia lub nieuprawnio-
nego dostępu do danych osobowych. Mogą to być w szczególności sytuacje, 
w których – w wyniku ataku z zewnątrz – dane osobowe są ujawniane 
atakującemu, albo przypadki, w których osoby przetwarzające dane oso-
bowe – wbrew swoim obowiązkom i naruszając zasady zabezpieczenia 
danych – ujawniają dane osobowe osobom nieupoważnionym.

Każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych winien 
być odnotowany przez podmiot, u którego takie naruszenie nastąpiło, 
o ile oczywiście o tym wie. W następnej kolejności administrator danych 
winien ocenić poziom ryzyka dla praw i wolności osób, których dane 
dotyczą, jaki wiąże się z tym naruszeniem i w zależności od rezultatów 
takiej oceny:
a) poprzestać na odnotowaniu naruszenia w wewnętrznej ewidencji,
b) odnotować naruszenie w wewnętrznej ewidencji i powiadomić o na-

ruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
c) odnotować naruszenie w  wewnętrznej ewidencji, powiadomić 

o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także 
przekazać informacje o naruszeniu osobom, których dane dotyczą.  

Warto podkreślić, że obowiązki związane z naruszeniami ochrony da-
nych osobowych powstają wyłącznie o tyle, o ile administrator danych wie 
o naruszeniu26. Stąd jeżeli do naruszenia obiektywnie rzecz biorąc doszło, ale 

 25 typologia naruszeń za dokumentem WP 250 „Wytyczne dotyczące zgłaszania na-
ruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679” przy-
jętym przez Grupę Roboczą Art. 29. 

 26 W tym kontekście Grupa Robocza Art. 29 uznaje, że administrator danych „stwier-
dza” naruszenie, kiedy ma on wystarczający stopień pewności co do tego, że miało 
miejsce zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu, które doprowadziło do narusze-
nia ochrony danych, por. dokument WP 250 „Wytyczne dotyczące zgłaszania na-
ruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679”.



21

administrator danych nie ma o nim wiedzy i nie jest to spowodowane jego 
działaniami lub zaniechaniami, ale np. takim sposobem pozyskania danych 
osobowych przez podmiot trzeci, który nie mógł zostać zauważony przez 
administratora danych działającego w tym zakresie zgodnie z prawidłowo 
przyjętymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, 
wówczas nie można przyjąć, że administrator danych dopuścił się narusze-
nia przepisów RODO dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych. 

4.6.

Analiza informacji wskazanych w pkt. III niniejszej opinii, w szczególności 
silne spersonalizowanie wiadomości SMS wykorzystywanych do ataku 
przy pomocy oprogramowania Pegasus, każe co najmniej podejrzewać, że 
do przeprowadzenia ataków mogły zostać wykorzystane dane osobowe po-
zyskane w tym celu od podmiotów trzecich, wskazanych w treści tych wia-
domości, w celu możliwie jak najlepszego ukrycia faktycznego charakteru 
przesyłanych wiadomości SMS. O ile więc – jak wskazano powyżej – prze-
twarzanie danych osobowych przez służby specjalne w celu wykonywania 
ich zadań nie podlega żadnym przepisom o ochronie danych osobowych, 
o tyle takie przepisy, a konkretnie RODO, stosuje się bez żadnych ograniczeń 
do takich podmiotów, jak P4 sp. z o.o., operatora sieci Play, Energa S.A., czy 
CCC S.A. Jak wskazują na to informacje przekazane przez osoby, które były 
atakowane przy użyciu oprogramowania szpiegującego Pegasus, podmioty 
te są administratorami ich danych osobowych – a więc w kontekście danych 
osobowych osób atakowanych na tych podmiotach ciążą obowiązki zwią-
zane z naruszeniami ochrony danych osobowych. Powstaje więc w tym 
kontekście pytanie o to, czy podmioty te przeprowadziły wewnętrzne po-
stępowania mające na celu ustalenie, czy nie doszło do naruszenia ochro-
ny danych osobowych w ich infrastrukturze, polegającego na naruszeniu 
poufności danych osobowych i ujawnieniu ich służbom specjalnym, a jeżeli 
taka możliwość została potwierdzona, czy podmioty te wykonały obowiązki 
ciążące na nich na podstawie przepisów RODO. Jednakże, co bardziej istot-
ne, powstaje w tym kontekście pytanie o działania organu nadzorczego, 
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w spra-
wie ochrony danych osobowych i organem nadzorczym w rozumieniu 
przepisów RODO. Do jego zadań należy m. in. monitorowanie i eg-
zekwowanie stosowania przepisów RODO (art. 57 ust. 1 lit a RODO). 
W postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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zastosowanie znajdują natomiast przepisy Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego  (dalej „KPA”) – istnieje więc możliwość wszczęcia 
z urzędu przez Prezesa postępowania w sprawie naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych na podstawie art. 61 § 1 KPA. 

Co może być impulsem do wszczęcia postępowania administracyjnego 
z urzędu? Jak wskazuje się w literaturze27, jednym z przypadków wszczę-
cia postępowania z urzędu jest działanie organu administracji publicznej 
z własnej inicjatywy w związku z tym, że dysponuje on informacjami o ta-
kim stanie faktycznym lub prawnym, który w świetle prawa materialnego 
(tutaj: w świetle RODO) uprawnia go lub obliguje do uregulowania istniejącej 
sytuacji poprzez wydanie odpowiedniej decyzji. W tym kontekście informa-
cje o tym, że do przeprowadzenia ataków przy pomocy oprogramowania 
Pegasus mogły zostać wykorzystane dane osobowe pozyskane w tym celu 
od podmiotów trzecich, będących administratorami danych osobowych 
osób atakowanych, są informacjami publicznie dostępnymi, z którymi 
zapoznać się może każdy – w tym i pracownicy Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W ocenie autora niniejszej opinii nie ulega więc wątpliwości, 
że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien z urzędu podjąć 
działania celem ustalenia, czy dane osobowe wykorzystane do przeprowa-
dzenia ataków pochodzą z systemów podmiotów będących administra-
torami tych danych, objętych zakresem zastosowania przepisów RODO. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania te podejrzenia zostały 
potwierdzone, organ nadzorczy winien zbadać, czy podmioty, z systemów 
których pozyskano dane osobowe, wykonały swoje obowiązki w zakresie 
związanym z naruszeniami ochrony danych osobowych, a być może także 
z odpowiednim zabezpieczeniem danych. Co istotne i jak wskazano wyżej, 
przepisy RODO nakazują stosowanie środków zabezpieczenia danych oso-
bowych odpowiednich do stwierdzonych zagrożeń, nie zaś takich, które 
zagwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Jeżeli 
więc – hipotetycznie – potwierdziłoby się pochodzenie danych osobowych 
wykorzystywanych w atakach, co do zasady nie sposób wyprowadzić stąd 
wniosku o możliwości nałożenia na te podmioty kary finansowej z tytułu 
nieprawidłowego zabezpieczenia danych. 

Za wszczęciem postępowania administracyjnego celem ustalenia, 
czy dane osobowe wykorzystane do przeprowadzenia ataków pochodzą 
z systemów podmiotów będących administratorami tych danych, obję-
tych zakresem zastosowania przepisów RODO, przemawia także interes 
społeczny – choć nie jest to przesłanka, której istnienie jest wymagane 

 27 G. Łaszczyca w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A, Matan, Postępowanie administra-
cyjne ogólne, Warszawa 2003, str. 477. 



na gruncie przepisów KPA. Interes ten przejawia się w konieczności 
ustalenia, czy służby specjalne – nieobjęte żadnymi przepisami o ochro-
nie danych osobowych – pozyskują dane osobowe od podmiotów trze-
cich, a następnie wykorzystują je w celu przeprowadzenia ataków na te 
osoby przy użyciu oprogramowania Pegasus. W razie – hipotetyczne-
go – potwierdzenia pochodzenia danych osobowych, administratorzy 
danych mogliby uwzględnić ryzyko dostępu do danych ze strony służb 
specjalnych w przeprowadzanych przez siebie analizach ryzyka i do-
brać środki zabezpieczenia danych tak, aby to ryzyko zminimalizować. 


