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Realizacja prawa do prywatności 
w przetwarzaniu danych osobowych oraz 

problem pozyskiwania baz danych tworzonych 
przez podmioty prywatne przez służby policyjne

Streszczenie:

Upowszechnienie wykorzystywania danych biometrycznych w  technologiach stosowa-
nych na co dzień w miejscach takich jak kluby fitness czy zakłady pracy oraz wiąże się 
z powstaniem pewnych niebezpieczeństw związanych z tworzeniem przez podmioty pry-
watne baz zawierających dane tj. odciski palców. Autorka w pierwszej kolejności wska-
zuje na podstawowe zasady tworzenia baz danych i przetwarzania danych osobowych, 
a wśród nich m.in. na zasadę celowości, adekwatności oraz dobrowolności przekazywa-
nia danych z  uwzględnieniem konstytucyjnego prawa do prywatności. Następnie pre-
zentuje prawnie dopuszczalne przypadki pobierania i gromadzenia danych osobowych 
przez Policję oraz zastanawia się nad możliwością wykorzystania przez organy ścigania 
w  działaniach rozpoznawczo-wykrywczych danych zgromadzonych w bazach tworzo-
nych podmioty prywatne. Artykuł ma na celu wykazanie pewnych niebezpieczeństw dla 
poszanowania prywatności przy wprowadzeniu możliwości korzystania przez policję 
z takich baz oraz rozważenie celowości zastosowania rozwiązań technologicznych wyko-
rzystujących dane biometryczne przy uwzględnieniu konsekwencji przetwarzania takich 
danych dla osób, których dane dotyczą.

Słowa kluczowe: dane biometryczne, prywatne bazy danych, prawo do prywatności,  
odciski palców, przetwarzanie danych, policja
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1. Wstęp 

Dane biometryczne, rozumiane jako charakterystyczne biologiczne i fizjologiczne 
cechy ciała ludzkiego, z coraz większym powodzeniem wykorzystywane są przez 
nowoczesne technologie2. Za pomocą przeskanowania tęczówki możemy wejść do po-
mieszczenia niedostępnego dla innych. Poprzez odpowiednie polecenie głosowe 
mamy możliwość wydania dyspozycji rozpoczęcia rejestrowania obrazu przez kamerę 
sportową. Wreszcie odciśnięciem palca za pomocą technologii Touch ID możemy od-
blokować ekran telefonu komórkowego. Powszechność technologii stosujących dane 
biometryczne wynika z wysokiej efektywności takich rozwiązań technologicznych 
przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. Wśród cech organizmu ludz-
kiego wykorzystywanych w takich systemach najczęściej znajdują się odciski palców 
ze względu na niskie koszty skanera oraz łatwość pobierania. Udostępnienie swoich 
linii papilarnych obowiązkowe jest już nie tylko przy składaniu wniosku o wydanie 
paszportu, ale także często w przypadku podejmowania pracy. Odciski palców pozo-
stawione u pracodawcy mają służyć ułatwieniu ewidencjonowania czasu pracy czy też 
uzyskaniu dostępu do określonych stref w miejscu, gdzie praca jest świadczona. Po-
nadto kilka lat temu pojawił się trend zastępowania w siłowniach klasycznych karne-
tów wejściem za pomocą skanowania linii papilarnych. Wprowadzenie tego systemu 
stało się tak popularne, że obecnie niemal w każdym większym klubie wykorzystuje 
się odpowiednie skanery. Takie rozwiązanie, według właścicieli siłowni, ma na celu 
przyspieszenie weryfikacji uprawnień klienta do korzystania z klubu (co zapobiega 
tworzeniu się kolejek) oraz uniemożliwianie korzystania z siłowni przez osobom 
nieuprawnionym np. poprzez „wymienianie się” karnetem3.

Chociaż pozornie wprowadzanie systemów wykorzystujących dane biometryczne 
wydaje się być rozwiązaniem stanowiącym naturalny rozwój w dziedzinie nowych tech-
nologii, a przy tym znacznie ułatwiającym pracę wielu przedsiębiorcom, to niestety nie-
sie ze sobą liczne niebezpieczeństwa i problemy. Szybko wzrastająca popularność syste-
mów opartych na biometrii zrodziła liczne wątpliwości dotyczące ingerencji w ludzką 
godność oraz integralność ciała. Zaczęto zastanawiać się, czy upowszechnianie takich 
rozwiązań technologicznych nie prowadzi do zredukowania roli ludzkiego organizmu 
wyłącznie do nośnika informacji4. Wskazywano na historyczne przypadki stygmaty-
zacji określonych grup społecznych (przestępców, mniejszości etnicznych, prostytutek, 
obcokrajowców) poprzez gromadzenie odpowiednich danych biometrycznych5, który 
to zresztą problem nadal pozostaje aktualny w kontekście tworzenia odpowiednich 
baz danych. Dane biometryczne gromadzone na szeroką skalę należą do danych nie-
zmiennych, nieusuwalnych i niepowtarzalnych, co wiąże się z potrzebą zapewnienia im 
2  J. Niklas, Co zmienia odcisk palca, https://panoptykon.org/wiadomosc/co-zmienia-odcisk-palca, 
17.02.2017.

3  W. Karpieszuk, Wejście do siłowni tylko na odcisk palca. GIODO zapowiada „analizę problemu”, http://
warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17585185,Wejscie_do_silowni_tylko_na_odcisk_palca__
GIODO_zapowiada.html, 17.02.2017.

4  Ibidem.
5  Ibidem.
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najwyższej ochrony gromadzenia i przetwarzania takich informacji. Należałoby więc 
zastanowić się nad relacją wprowadzania takich rozwiązań technologicznych z prawem 
do prywatności, nad celowością i adekwatnością wykorzystywania takich rozwiązań 
w miejscach tj. kluby fitness czy zakłady pracy oraz nad możliwością stosowania za-
wartych w takich bazach danych biometrycznych na potrzeby postępowania karnego.

Ze względu na powyższe problemy poniżej zostaną przedstawione najważniejsze 
zasady przetwarzania danych osobowych i konstruowania baz danych oraz relacja da-
nych biometrycznych z konstytucyjnym prawem do prywatności. Następnie zaprezen-
towane zostaną podstawowe informacje dotyczące gromadzenia danych przez policję 
oraz podmioty prywatne. Zostanie również poruszona kwestia wykorzystania danych 
zebranych przez przedsiębiorców prowadzących m.in. kluby fitness przez organy ści-
gania w postępowaniu karnym.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Podstawowym aktem prawnym regulującym przetwarzanie danych osobowych jest 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych6. Zabezpieczeniu in-
teresów osób, od których dane osobowe są pobierane, służy przede wszystkim wyra-
żony w art. 26 ust. 1 obowiązek dochowania szczególnej staranności przez administra-
tora przy przetwarzaniu danych rozumiany jako konieczność przetwarzania danych 
w sposób sprawiedliwy, uczciwy i rzetelny. Z kolei rzetelność przetwarzania danych 
należy rozumieć jako nakaz uwzględniania przez administratora danych interesów 
i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą7. Niezależnie od powyższej reguły, 
wśród podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w ustawie 
znajdują się: zasada legalności, zasada celowości, zasada merytorycznej poprawności, 
zasada adekwatności oraz zasada ograniczenia czasowego. Z punktu widzenia przyto-
czonych powyżej zagrożeń związanych z wykorzystywaniem danych biometrycznych 
w różnorakich technologiach, najistotniejsze znaczenie mają zasada celowości, zasada 
adekwatności oraz kwestia dobrowolności przekazania danych osobowych, dlatego też 
to właśnie one zostaną omówione nieco szerzej.

Zgodnie z zasadą celowości wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt. 2) ustawy zbieranie da-
nych osobowych powinno odbywać się dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów8. 
Administrator danych ma obowiązek przekazania informacji o celu przetwarzania da-
nych i tak wyznaczony cel określany jest mianem celu pierwotnego. Ponadto już zebrane 
dane nie mogą zostać użyte do innego celu niż pierwotnie określony (zasada związania 
celem przetwarzania danych osobowych) poza wskazanymi w ustawie wyjątkami9. 
Przetwarzanie danych osobowych w innym celu jest możliwe między innymi w sy-
tuacji, gdy takie ich wykorzystanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą.

6  Dz.U. 2016 poz. 922.
7  P. Barta, Komentarz do art. 26 Ustawy o ochronie danych osobowych [w:] P. Barta, P. Litwiński, Ustawa 
o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis, teza nr 2.

8  Ibidem, teza nr 12.
9  Ibidem, teza nr 14.
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Z kolei zasada adekwatności określa zakres, w jakim dane osobowe mogą być prze-
twarzane. Reguła określona w art. 26 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobo-
wych wskazuje, że gromadzone dane osobowe pod kątem treści i rodzaju nie powinny 
wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich przetwarzania10. Zbieranie danych wy-
kraczających poza niezbędny do osiągnięcia takiego celu zakres jest zakazane, ale żeby 
jednoznacznie stwierdzić, czy gromadzenie określonego typu danych jest adekwatne 
do celu, należy badać konkretny stosunek łączący administratora danych z osobą, której 
dane są przetwarzane11. Samo posługiwanie się określoną techniką zapisu danych nie 
może przesądzać o legalności bądź braku legalności utrwalania określonych danych12.

Powyższe zasady nakazujące administratorowi określenie celu zbierania oraz zakre-
su przetwarzania danych mocno związane są z obowiązkiem informacyjnym wzglę-
dem osób, od których dane są pobierane. Ponadto uregulowanie art. 23 ust. 1 ustawy 
wskazuje, że co do zasady do przetwarzania danych konieczne jest uzyskanie zgody 
osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta musi być wyraźna, a w momencie jej wyrażania 
osoba musi być poinformowana co do celu i zakresu danych, które udostępnia13. Do-
datkowo zgoda taka może zostać cofnięta i w takim wypadku dalsze przetwarzanie 
przez administratora danych będzie stanowić naruszenie zasady przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z prawem14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również pra-
wo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, które może jednak doznać pewnych 
ograniczeń, o czym będzie mowa poniżej. Wśród przypadków, w których ustawodaw-
ca nie wymaga pozyskania zgody osoby, od której pobierane są dane, za szczególnie 
istotne w kontekście przetwarzania danych przez organy tj. policja należy uznać takie 
przetwarzanie, które jest:
– niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra pu-

blicznego, 
a także:

– niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą.

W pierwszym wypadku przyjmuje się, że chodzi o działania utożsamiane z zadania-
mi publicznymi, czyli czynnościami wykonywanymi przez organy władzy publicznej 
w ramach przysługujących im kompetencji, przy czym należy pamiętać, że art. 23 
ust. 1 pkt 4) ustawy będzie stanowił podstawę do przetwarzania danych osobowych 
tylko, gdy nie istnieją odpowiednie przepisy wprost upoważniające te organy do prze-
twarzania danych15. W doktrynie przyjmuje się również, że artykuł ten nie może 
stanowić samoistnej podstawy do przetwarzania danych w sytuacji, gdy działania 

10  Ibidem, teza nr 20.
11  Ibidem, teza nr 21.
12  Wyrok NSA w Warszawie z 5 lutego 2003 r., sygn. II SA 3505/01.
13  P. Barta, Komentarz do art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych [w:] P. Barta, P. Litwiński, Ustawa 
o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis, teza nr 8.

14  Ibidem, teza nr 10.
15  Ibidem, teza nr 75.
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podejmowane przez organ władzy publicznej mają charakter władczy. Z kolei klauzula 
prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych może stanowić autonomiczną 
podstawę przetwarzania danych, o ile nie wkracza w prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą. Rozwiązanie to koreluje z zasadą związania celem przetwarzania danych 
osobowych, co pozwala na dalsze przetwarzanie przez administratora danych osobo-
wych bez konieczności uzyskania ponownej zgody w sytuacji, gdy zmieni się cel tego 
przetwarzania, ale jest on prawnie uzasadniony, a takie działanie nie wkracza w prawa 
i wolności osób, od których zebrano dane16.

3. Konstytucyjne prawa jednostki wpływające na ochronę danych osobowych

Wskazane powyżej ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych wynikają z obo-
wiązywania konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności wyrażonego w art. 47 
Konstytucji RP17. Zakresem tego prawa objęta jest przede wszystkim sfera życia pry-
watnego, której nie sposób nadać jednolitą definicję. W doktrynie uznaje się natomiast, 
że sfera ta obejmuje wszystkie te okoliczności, w stosunku do których istnieje prymat 
interesu indywidualnego jednostki nad interesem publicznym18. Dodatkowo istnieje 
domniemanie prawa jednostki do bycia pozostawioną samej sobie nad interesem pu-
blicznym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że prawo do poszanowania życia 
prywatnego obejmuje przede wszystkim autonomię informacyjną jednostki w zakresie, 
w jakim nie jest ona objęta gwarancjami wskazanymi z art. 51 Konstytucji RP. Jed-
nostka na podstawie powyższego prawa może żądać zachowania w tajemnicy pewnych 
informacji o sobie. W związku z tym należałoby uznać, że dane biometryczne stanowią 
element prawa do prywatności, jako dane, które są szczególne istotne z punku widzenia 
interesu prywatnego, a tym samym podlegają konstytucyjnej ochronie19.

Z kolei w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez organy znajdujące 
się w sferze prawa publicznego pojawia się również konstytucyjne prawo do ochrony in-
formacji o osobie, wskazane w art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z którym zobowiązanie 
kogokolwiek do udostępnienia danych o sobie może nastąpić wyłącznie w przypadku, 
gdy istnieje wyraźna podstawa ustawowa, która do tego upoważnia, a władze publiczne 
mogą przetwarzać informacje o obywatelach wyłącznie, gdy jest to niezbędne w de-
mokratycznym państwie prawnym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że rozwiązanie 
to koreluje z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgod-
nie z którą konstytucyjne prawa jednostki mogą doznać ograniczeń jedynie w drodze 
uregulowań ustawowych i tylko, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla 
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Zasadą jest więc niepozy-
skiwanie, niegromadzenie i nieudostępnianie informacji o obywatelach przez organy 

16  Ibidem, teza nr 79.
17  Dz.U. nr 78 poz. 483.
18  M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, teza nr 55 ko-
mentarza do art. 47, Legalis.

19  Ibidem, teza nr 59. 
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władzy publicznej, ale na mocy ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie art. 26 
ust. 1 pkt. 3) możliwe jest przetwarzanie takich danych osobowych, jednak wyłącznie 
w niezbędnym zakresie spełniającym wymóg proporcjonalności20. Z kolei wymóg ten 
zrealizowany jest jeśli regulacja określona w ustawie może doprowadzić do zakłada-
nych skutków, jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego oraz nakłada ciężary 
na obywatela proporcjonalne do efektu, który ma być za jej pomocą uzyskany.

Również prawo do prywatności może doznać ograniczeń na gruncie art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP, co przejawia się w ograniczeniu prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu 
danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, co było już sygnalizowane po-
wyżej. Jeżeli administrator danych przetwarza je na podstawie szczególnego przepisu 
prawa, który, spełniając zasadę proporcjonalności, ogranicza prawo do ochrony życia 
prywatnego, a tym samym prawo do ochrony danych osobowych, nie jest możliwe 
skuteczne sprzeciwienie się takiemu przetwarzaniu21.

Podsumowując powyższe, należy zauważyć, że przetwarzanie danych osobowych 
ze względu na konstytucyjne prawo do prywatności, może mieć miejsce wyłącznie 
w ściśle określonych warunkach przy spełnieniu wskazanych w ustawie wymogów. Po-
nadto przetwarzanie danych przez podmioty publiczne jest możliwe wyłącznie w ozna-
czonych celach wynikających z zakresu ich kompetencji. W związku z tym, że przed-
miotem niniejszego opracowania jest wykorzystywanie danych biometrycznych, które 
mają szczególne znaczenie dla registratur policyjnych, w dalszej części opracowania 
przejdę do omówienia policyjnych baz danych oraz regulacji dotyczących zbierania 
i przetwarzania danych przez Policję.

4. Registratury policyjne

Już od wielu lat policja posługuje się określonym systemem registratur kryminali-
stycznych, które są ogromnie przydatnym instrumentem w prowadzeniu działań 
wykrywczych, a także w dowodzeniu winy sprawców już ujawnionych22. Ewidencją 
przeznaczoną do przechowywania śladów oraz kart daktyloskopijnych jest Central-
na Registratura Daktyloskopijna. Dzięki niej możliwe jest weryfikowanie tożsamości 
osób, identyfikowanie zwłok, czy też wykrywanie sprawców, którzy pozostawili swoje 
odciski w miejscu popełnienia przestępstwa23. W ramach powyższego zbioru powstał 
system AFIS, czyli Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej. AFIS jest 
elektronicznym systemem zaopatrzonym w odpowiednią wyszukiwarkę pozwalającą 
na szybkie selekcjonowanie, wyszukiwanie i dopasowanie śladów i kart daktylosko-
pijnych, a tym samym na szybką identyfikację osoby, która pozostawiła ślady, przy 
czym należy zaznaczyć, że kartę od samego śladu wyróżnia powiązanie go z określoną 

20  Ibidem, teza nr 22.
21  P. Barta, Komentarz do art. 23…, teza nr 11.
22  J. Moszczyński, Registratury informacyjno-rozpoznawcze [w:] J. Widacki, Kryminalistyka, Warsza-
wa 2002, s. 144.

23  Ibidem, s. 146.
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osobą24. Efektywność systemu uzależniona jest jednak od regularności uzupełniania 
jego zasobów. W przypadku wprowadzania nowego śladu do systemu podlega on ze-
skanowaniu, a później w sposób automatyczny zostaje zakodowany i porównany z ist-
niejącymi w systemie zasobami25. AFIS daje więc możliwość porównania w przeciągu 
kilku minut karty z kartą w celu ustalenia bądź weryfikacji tożsamości, karty ze śladem 
w celu zweryfikowania, czy ślady osoby daktyloskopowanej nie zostały ujawnione już 
wcześniej na miejscu innego zdarzenia, śladu z kartą, w celu wykrycia osoby, która 
pozostawiła ślad na miejscu zdarzenia oraz śladu ze śladem w celu skojarzenia zda-
rzeń, w których brały udział te same osoby26. Należy jednak zaznaczyć, że porównanie 
śladu z miejsca zdarzenia z kartami lub niezidentyfikowanymi śladami znajdującymi 
się w systemie nie ma charakteru czynności procesowej. Ostatecznie o zgodności śladu 
z zawartością zbioru decyduje specjalista z zakresu kryminalistyki. Czynności reje-
stracyjne w systemie AFIS mają więc charakter pozaprocesowy, natomiast właściwe 
czynności procesowe przeprowadzane są na podstawie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego27.

5. Gromadzenie danych osobowych przez policję

Podstawą prawną dla dokonania czynności wykrywczych i identyfikacyjnych przez 
policję jest art. 20 ust. 2a Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r.28 Z kolei w ramach 
czynności procesowych do celów dowodowych można daktyloskopować osoby takie 
jak: oskarżony (art. 74 § 2 pkt 1) k.p.k.), podejrzany (art. 74 § 2 pkt 1) k.p.k. w zw. z art. 71 
§ 3 k.p.k.), bądź osoba podejrzana (art. 308 § 1 k.p.k. w zw. z art. 74 § 3 k.p.k.), osoba 
zatrzymana przez policję, gdy w inny sposób nie można ustalić jej tożsamości (art. 15 
ust. 3a pkt b) ustawy o Policji)29. Materiał porównawczy można pobrać również od nie-
letnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych ściganych z oskarżenia publicznego 
(art. 20 ust. 2a pkt 2) ustawy o Policji), nieznanych zwłok ludzkich, osób do badań eli-
minacyjnych, osób do „trałowania”, czy niektórych cudzoziemców (np. w przypadku 
nielegalnego przekraczania granic)30.

Należałoby więc zastanowić się, kiedy można pobrać materiał porównawczy od osoby, 
która nie jest bezpośrednio powiązana z czynem zabronionym. Podstawę do pobrania 
takiego materiału daje art. 192a k.p.a. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 20 stycznia 2010 r. 
o sygn. IV 264/0931 czynności wskazane w powyższym artykule mogą zostać przepro-
wadzone zarówno względem osób podejrzewanych, których krąg dzięki działaniom 

24  J. Wojtasik, AFIS, czyli Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, http://www.zielona-gora.
po.gov.pl/index.php?id=36&ida=3405, 17.02.2017.

25  Ibidem.
26  J. Kabzińska, Daktyloskopia [w:] D. Wilk, Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013, s. 203.
27  t.j. Dz.U. 2016 poz. 1749.
28  Dz.U. 2016 poz. 1782.
29  T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu (aktualizacja: M. Szostak), Warszawa 2009, s. 146.
30  J. Kabzińska, Daktyloskopia…, s. 202.
31  Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2010 r., IV KK 364/09, LEX nr 560612.
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eliminacyjnym zostanie zawężony, jak i względem osób zupełnie postronnych w celu 
stworzenia wąskiego kręgu osób podejrzanych lub ewentualnie ustalenia wartości do-
wodowej ujawnionych na miejscu zdarzenia śladów32. Nie oznacza to jednak, że dobór 
osób, od których zostanie pobrany materiał, może być zupełnie dowolny. Nie można 
też przyjmować, że osoby, które podlegają pod ten przepis to wszystkie osoby, których 
sprawstwa nie można wykluczyć33.

W pierwszym przypadku wskazanym przez Sąd Najwyższy mamy do czynienia 
z tak zwanymi działaniami eliminacyjnymi. Poprzez zastosowanie w art. 192a k.p.k. 
nieostrego pojęcia „ograniczenie kręgu osób podejrzanych” w doktrynie pojawiło się 
wiele wątpliwości, co do kręgu podmiotów, wobec których dopuszczalne są czynności 
wskazane w przepisie34. Niektórzy ograniczają krąg podmiotów do osób podejrzanych 
w rozumieniu art. 74 § 2 k.p.k. w zw. z art. 74 § 3 k.p.k. I tak, zgodnie z poglądem wy-
rażanym przez L.K. Paprzyckiego, za osobę podejrzaną uznaje się osobę, względem 
której postępowanie przygotowawcze nie zostało jeszcze wszczęte i nie przedstawio-
no jej zarzutów, ale zachodzą warunki do przedstawienia takich zarzutów i można 
ją przesłuchać przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów w trybie 
art. 308 § 1 i 2 k.p.k., czyli zachodzą względem niej pewne uzasadnione przypuszczenia, 
że mogła być sprawcą czynu przestępnego35. Jednak w k.p.k. przewidziana jest odręb-
na podstawa prawna do pobierania materiału porównawczego od osób podejrzanych. 
W związku z tym za słuszny należy uznać pogląd opierający się na szerszej wykładni 
powyższego pojęcia. Celem omawianego przepisu jest m.in. wyłonienie z pewnego 
grona osób tych, co do których istnieje zasadne przypuszczenie, że mogły być spraw-
cami czynu. Ze względu na to za słuszny należy uznać pogląd, zgodnie z którym środki 
z art. 192a k.p.k. mogą zostać podjęte względem osób potencjalnie podejrzanych (ina-
czej osób podejrzewanych)36, przy czym osobą taką jest każdy, kto może mieć potencjal-
ny związek z przestępstwem np. współlokator denata, osoba zamieszkująca określony 
obszar. Nie jest wymagane zaistnienie uzasadnionego podejrzenia co do popełnienia 
czynu przez daną osobę, ale musi istnieć potencjalna możliwość związku danej osoby 
z przestępstwem37.

Z kolei w drugim przypadku chodzi o podejmowanie enumeratywnie wskazanych 
w przepisie czynności względem osób zupełnie postronnych, czyli o tzw. „trałowanie”. 
Trałowanie stanowi pewną formę działań eliminacyjnych, tyle że podjętych na większą 

32  D. Szumiło-Kulczycka, Komentarz orzeczniczy do art. 192a Kodeksu postępowania karnego [w:] 
K. Dudka, H. Paluszkiewicz, D. Szumiło-Kulczycka, Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa 
z komentarzem, LEX 10224, teza dotycząca Wyroku SN z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. IV KK 364/09.

33  L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 192a Kodeksu postępowania karnego [w:] L.K. Pa-
przycki, J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 1‒424 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks postępowania karnego, LEX 10165, teza nr 1.

34  D. Gruszecka, Komentarz do art. 192 a Kodeksu postępowania karnego [w:] J. Skorupka, Kodeks po-
stępowania karnego. Komentarz, Legalis, teza nr 2.

35  L.K. Paprzycki, op.cit., teza nr 2.
36  D. Gruszecka, op.cit., teza nr 2.
37  C.P. Kłak, „Osoba podejrzana” oraz „potencjalnie podejrzana” w polskim procesie karnym a zasada 
nemo se ipsum accusare tenetur, Ius Novum 2012/4/56‒77, LEX nr 168836, teza nr 3. 
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skalę co do zasady za zgodą osób oddających próbki. Działania te mają więc określony 
cel stworzenia stosownego wąskiego kręgu „osób podejrzanych” albo ustalenia wartości 
dowodowej ujawnionych śladów i tylko w tym celu mogą być podejmowane38. Trałowa-
nie ze względu na wysokie koszty i czasochłonność nie jest metodą rozpowszechnioną 
w Polsce. Niemniej jednak kilkukrotnie przyczyniło się do ujęcia sprawców poważnych 
przestępstw np. w Świnoujściu, gdzie w latach 1996–2000 doszło do serii zgwałceń 
i zabójstwa. Na podstawie materiału DNA pobranego od określonej grupy mężczyzn 
(ok. 12 000 osób w wieku od 22 do 38 lat) udało się namierzyć sprawcę39. Badania 
eliminacyjne w postaci trałowania budzą jednak pewne wątpliwości. J. Wójcikiewicz 
wskazuje na pojawiające się kontrowersje moralne w postaci swoistego przymuszania 
do wzięcia udziału w badaniu, kontrowersje na płaszczyźnie społecznej ze względu 
na możliwość stygmatyzacji osoby, która odmówi oddania próbki, czy też natury pra-
wej polegające na problemie niszczenia próbek po przebadaniu i przechowywaniu ich 
przez wiele lat40.

Z kolei, w przypadku działań podejmowanych na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy 
o Policji tj. pobieranie, uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywa-
nie w celu realizacji zadań ustawowych, informacje uzyskane tą drogą mogą dotyczyć 
wyłącznie osób enumeratywnie w przepisie wskazanych, które uprzednio zostały już 
wymienione41. Zgodnie z art. 20 ust. 16a policja może przetwarzać zebrane dane w in-
nym celu niż ten, w którym zostały pobrane, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań 
ustawowych policji42.

Poza określeniem kręgu podmiotów, od których policja może żądać przekazania 
określonych danych, ustawodawca określa także maksymalny czas przechowywania 
tych danych w registraturach. Zgodnie z art. 20 ust. 17 ustawy o Policji dane osobowe 
zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres niezbędny do reali-
zacji ustawowych zadań policji. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 17b ustawy o policji dane 
te usuwane są, jeżeli policja poweźmie wiarygodną informację, że czynu stanowiącego 
podstawę wprowadzenia informacji do zbioru nie popełniono albo brak jest danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; zdarzenie lub okoliczności, 
w związku z którymi wprowadzono informacje do zbioru, nie ma znamion czynu za-
bronionego; a także, gdy osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomoc-
nym wyrokiem sądu43. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych po zakończeniu 
sprawy, w ramach której dane te zostały wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej 
niż co 10 lat od dnia uzyskania lub pobrania informacji, usuwając zbędne dane. Oznacza 

38  K.T. Boratyńska, Art. 192a KPK [w:] A. Sakowicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, War-
szawa 2016, Legalis, teza nr 1.

39  I. Sołtyszewski, K. Krassowski, E. Gruza, Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce 
śledczej, Prok. i Pr. 2012, nr 12, Legalis, s. 7.

40  Ibidem.
41  B. Opaliński. M. Rogalski. P. Szustawiewicz, Komentarz do art. 20 Ustawy o Policji [w:] B. Opaliński. 
M. Rogalski, P. Szustawiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Legalis, teza nr 3.

42  Ibidem, teza nr 10.
43  Ibidem, teza nr 11.
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to, że niekiedy w przypadku braku wystosowania żądania usunięcia wprowadzonych 
do systemu danych, które okazały się niepotrzebne do dalszego prowadzenia postępo-
wania, dane te mogą być aż przez 10 lat widoczne w systemie policyjnym.

Natomiast w przypadku materiałów zebranych w drodze trałowania bądź badań 
eliminacyjnych, po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwa-
lenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postepowania należy niezwłocznie 
usunąć z akt i zniszczyć. Nie oznacza to jednak, że zawsze niejako automatycznie dane 
te są usuwane. Problem przechowywania danych, które nie są już potrzebne, pojawiał 
się wielokrotnie w orzeczeniach polskich i zagranicznych sądów w kontekście posza-
nowania przez organy ścigania prawa do prywatności. Kwestię tę poruszył również 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Głośnym echem odbiła się sprawa obywatela 
Francji któremu, pomimo uzyskania wyroku uniewinniającego w I instancji i umorze-
nia postępowania w II instancji, odmówiono usunięcia odcisków palców z odpowied-
niej bazy. W wyroku z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sygn. 19522/0244 Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wskazał, że Policja i inne służby zwykle próbują utrzymać jak najob-
szerniejszą bazę ze względu na większe możliwości wykrycia przestępstw w przyszło-
ści, a prawo do żądania usunięcia danych z systemu stoi niejako w kolizji z interesami 
takich podmiotów. Trybunał zaznaczył, że w związku z tym konieczne jest zachowanie 
w takiej sytuacji sprawiedliwej równowagi, która nie może polegać na przechowywaniu 
pobranych danych przez maksymalny możliwy czas (obecnie 10 lat, co wynika z art. 20 
ust. 17 ustawy o Policji). Cele policyjne nie zawsze uzasadniają naruszanie prawa do po-
szanowania życia prywatnego. Takie naruszenie musi być uzasadnione niezbędnością 
zastosowania w demokratycznym państwie prawa.

6. Bazy danych tworzone przez podmioty prywatne

Powyżej wskazano, że zasadą w uzyskiwaniu danych osobowych jest wyrażenie zgody 
przez osobę, której dane dotyczą, chyba, że zachodzą przewidziane w ustawie o ochro-
nie danych osobowych wyjątki. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez 
podmioty publiczne, tj. Policję, często zdarza się, że przekazanie odpowiednich danych 
organowi stanowi obowiązek konieczny do zrealizowania niezależnie od woli osoby, 
od której dane są pobierane. Natomiast w przypadku podmiotów prywatnych w zdecy-
dowanej większości przypadków regułą będzie konieczność uzyskania zgody. Pojawia 
się tutaj pewien problem co do dobrowolności wyrażenia tej zgody. Ciężko przyjąć, 
że mamy do czynienia ze zgodą wyrażoną dobrowolnie, gdy właściciel siłowni uzależnia 
zawarcie umowy od udzielenia takiej zgody, bądź gdy pracodawca uzależnia od niej 
zatrudnienie pracownika. Należałoby więc zastanowić się, czy zgoda wyrażona w ten 
sposób będzie wystarczającą podstawą do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku relacji pracodawcy i pracownika należy zaznaczyć, że obowiązek 
uzyskania zgody dotyczy wyłącznie danych osobowych niewskazanych w art. 221 

44  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. 19522/09, LEX 
nr 2147719.
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§ 1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy45, które dla celów związanych z za-
trudnieniem pracodawca może przetwarzać bez zgody pracownika46. W wypadku, gdy 
chodzi o inne dane osobowe, bądź o ich wykorzystanie dla innych celów, pracodawca 
musi uzyskać zgodę pracownika wyrażoną w sposób dobrowolny47. Zgodnie z zasada-
mi ogólnymi wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych, jeśli osoba, której 
dane dotyczą wyraziła taką zgodę, a administrator danych chce przetwarzać pozyskane 
w innym celu, to jeśli nie ingeruje to w prawa i wolności tej osoby, nie ma konieczności 
uzyskiwania kolejnej zgody. W wypadku relacji pracodawcy i pracownika zasada ta nie 
ma jednak zastosowania. Ze względu na łączący pracodawcę z pracownikiem stosunek 
nadrzędności służbowej, który mógłby sprzyjać wymuszaniu na pracowniku wyrażenia 
takiej zgody, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, 
że pracodawcę obowiązuje zakaz przetwarzania jakichkolwiek innych danych pracow-
nika niewskazanych w kodeksie pracy niezależnie od uzyskanej na to zgody. Stanowisko 
to zostało również podtrzymane przez Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym 
powyżej wyroku, w którym sąd uznał, że 

wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika, na pobranie i prze-
tworzenie jego danych osobowych, narusza prawa pracownika i swobodę wyraże-
nia przez niego woli (…) Uznanie faktu wyrażenia zgody przez pracownika, jako 
okoliczności legalizującej pozyskanie od pracownika innych danych, niż wskazane 
w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu48. 

Inaczej kwestia ta wygląda w relacji klienta i właściciela klubu fitness. Umowa, która 
łączy strony jest typową umową cywilną, gdzie pomiędzy stronami istnieje stosunek 
równorzędności. Wydaje się, że w takiej konfiguracji wskazanie na obowiązek wy-
rażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, należy uznać 
za dopuszczalne. Dobrowolność w takim wypadku będzie polegać na podjęciu decyzji 
o zawarciu umowy bądź rezygnacji z jej zawarcia. Na rynku istnieje wiele podmiotów 
prowadzących kluby fitness, co oznacza, że klient może wybrać podmiot, z którym 
zdecyduje się zawrzeć umowę. Biorąc jednak pod uwagę trend wprowadzania skanerów 
linii papilarnych w klubach fitness, może okazać się, że wszystkie kluby, których oferta 
jest dla klienta zadowalająca, będą wymagały wyrażenia takiej zgody. W takim wypad-
ku, gdy klient jest niejako zmuszony tę zgodę wyrazić, dobrowolność wyrażenia zgody 
wydaje się być wątpliwa. Kluczowy jednak w tej kwestii jest fakt, że zawarcie umowy 
z klubem fitness jest nieobowiązkowe, a w związku z tym nie pojawia się w tej sytuacji 
element przymuszenia klienta do wyrażenia zgody. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że powyższe rozważania odnośnie dobrowolności wyrażenia zgody są prowadzone 
w oderwaniu od realizacji przy zawieraniu określonych umów wymogu adekwatności 
zakresu żądanych danych osobowych do celu w jakim będą przetwarzane.

45  t.j. Dz.U. 2016 poz. 1666.
46  W.R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych, Serwis Prawno-Pracowniczy 
nr 29‒30/2013, s. 9, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/5162/j/pl/, 18.03.2017.

47  Ibidem.
48  Wyrok NSA z dnia 01 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 249/09, LEX nr 785755.
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7. Korzystanie przez Policję z baz danych stworzonych przez podmioty prywatne

Skoro pobieranie materiału porównawczego zarówno na etapie eliminacji potencjal-
nych sprawców, a więc czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez 
Policję, jak i na etapie czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym ob-
warowane jest licznymi warunkami i dotyczy enumeratywnie wskazanych w ustawie 
o Policji i k.p.k. przypadków, to należałoby zastanowić się, czy możliwe jest korzysta-
nie przez Policję z baz danych, które zostały stworzone przez podmioty zewnętrzne 
(abstrahując od podmiotów państwowych, które na mocy odrębnych przepisów mają 
obowiązek współpracowania z Policją i innymi służbami). Kwestia ta wydaje się być 
niezwykle istotna w kontekście poszanowania prawa do prywatności oraz w kontek-
ście dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych przez podmiot 
prywatny ze względu na to, że niekiedy może okazać się, że zebrane przez podmioty 
prywatne dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Gdyby w takim wypadku do-
puścić do korzystania z tych danych przez Policję mogłoby okazać się, że jej działania 
są również nielegalne. Najpierw jednak należy zastanowić się, czy Policja w ogóle może 
żądać od podmiotów prywatnych wydania takich danych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o Policji ma ona możliwość uzyskiwania w róż-
ny sposób informacji. Omówiony powyżej art. 20 ust. 2a stanowi pewne zawężenie 
tego pozyskiwania sprowadzone do samodzielnego uzyskania informacji w drodze 
pobrania próbki czy próbek49. Jednak uzyskiwanie informacji może polegać nie tylko 
na podejmowaniu własnych działań, które mają na celu samodzielne „pobranie” in-
formacji, ale także na podejmowaniu starań uzyskania danych od innych podmiotów, 
które są w ich posiadaniu. Wydaje się, że uzyskanie bazy odcisków palców od inne-
go podmiotu należy uznać za czynność wskazaną w art. 20 ust. 2a, gdyż artykuł ten 
nie zawiera przesłanki samodzielnego pobrania próbki od określonej osoby. Z drugiej 
strony ustawa o Policji nie zawiera innych szczególnych uregulowań co do korzystania 
z baz danych podmiotów prywatnych. Oznacza to, że w takiej sytuacji również będzie 
istniała konieczność spełnienia przesłanek wskazanych w przytoczonym przepisie. 
W tym kontekście należałoby zastanowić się, czy, biorąc pod uwagę powyższe, baza 
danych biometrycznych zgromadzonych przez podmiot prywatny np. baza odcisków 
stworzona przez właściciela siłowni nigdy nie będzie mogła zostać wykorzystana przez 
funkcjonariuszy Policji.

8. Bazy danych dotyczące osób potencjalnie mogących być sprawcami

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdzie ofiarą przestępstwa jest osoba będąca regular-
nym użytkownikiem jednego z popularnych obecnie klubów fitness. Gdyby okoliczności 
czynu wskazywały, że sprawcą może być osoba ćwicząca w tym samym klubie, można 
by uznać, że zasadne byłoby uzyskanie danych osób będących członkami określonej 
siłowni. W takiej sytuacji o wiele łatwiej byłoby więc skorzystać z istniejącej już bazy niż 
pobierać samodzielnie odciski od każdej osoby będącej członkiem klubu. Choć Policja 

49  D. Koczorkiewicz, Uprawnienie Policji do uzyskania informacji, Prokurator 2‒3 (34‒35)/2008, s. 27.
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mogłaby skorzystać z istniejącej już bazy, to nie ma szczególnych podstaw prawnych 
do żądania wydania takiej bazy od podmiotu prywatnego jakim jest właściciel klubu fit-
ness. Czy jednak w takim razie Policja będzie zmuszona skorzystać z art. 192a k.p.k. i sa-
modzielnie pobrać odciski klubowiczów, tym samym dając sprawcy szansę na powzięcie 
informacji o planowanych działaniach wykrywczych i uniknięcie pozostawienia własnej 
próbki? Wydaje się, że powołanie się w takiej sytuacji na art. 20 ustawy o Policji byłoby 
niewystarczające ze względu na enumeratywny krąg podmiotów, co do których Policja 
może gromadzić takie informacje na podstawie przepisów ustawy o Policji. Względy 
celowościowe przemawiałyby jednak za przyjęciem takiej możliwości. 

O wiele więcej wątpliwości pojawia się w sytuacji, gdy baza odcisków nie została po-
zyskana w sposób do końca legalny. Na przykład w wypadku grup przestępczych często 
zdarza się, że ich członkowie ćwiczą w jednym. Bez problemu można sobie wyobrazić 
sytuację, w której policjant wie bądź przypuszcza, że określone osoby mogą mieć po-
wiązania z daną grupą, ale nie posiada żadnych dowodów, które łączyłyby je z określo-
nymi czynami. W celu uzyskania pewnego tropu korzysta z pomocy osobowego źródła 
informacji w postaci pracownika siłowni, który za wynagrodzeniem wynosi z siłowni 
bazę odcisków klientów, do przetwarzania której nie jest uprawniony. Zgodnie z art. 49 
ustawy o ochronie danych osobowych czyn taki będzie stanowił przestępstwo zagrożo-
ne karą grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast 
zgodnie z art. 168a k.p.k. nie można dopuścić do postępowania karnego dowodu, który 
został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania bądź w drodze popełnienia 
przestępstwa w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków. 
Przepis ten dotyczy jednak pozyskiwania dowodów, a materiały zebrane do elimi-
nacji osób podejrzanych takich dowodów w rozumieniu k.p.k. nie stanowią. Norma 
art. 168a k.p.k. w brzmieniu po nowelizacji z 2016 r. ogranicza obowiązujące wcześniej 
zakazy dowodowe i wprowadza możliwość dopuszczenia do procesu dowodów „pośred-
nio nielegalnych”50. Można więc uznać, że pozyskanie w ten sposób danych służących 
wyłącznie do wytypowania osób podejrzanych jest potencjalnie możliwe. A ponadto 
czynności podjęte na podstawie przepisów k.p.k. już po wyeliminowaniu ewentualnych 
sprawców i określeniu zawężonego kręgu osób podejrzanych będą całkowicie zgodne 
z prawem i to ekspertyza oparta na tak pobranych próbkach będzie stanowić dowód 
w sprawie. Możliwe będzie więc wskazanie osoby podejrzanej na mocy pozyskanego 
w ten sposób śladu daktyloskopijnego, od której później na podstawie art. 308 § 1 k.p.k. 
w zw. z art. 74 § 3 k.p.k. będzie można pobrać odciski palców.

Pojawia się tutaj jeszcze jeden problem dotyczący szczegółowości pobranych na si-
łowni odcisków palców. Klasyczna ekspertyza daktyloskopijna polega na badaniu in-
dywidualnych cech śladu zwanych minucjami i badaniu zgodności tych cech po-
między dwoma odciskami51. W Polsce przyjmuje się, że aby mieć całkowitą pewność 
co do zgodności porównywanych śladów, musi zaistnieć warunek wystąpienia na śladzie 

50  M. Kurowski, Komentarz do art. 168a Kodeksu postępowania karnego [w:] D. Świecki, B. Augustyniak, 
K.Z. Eichstaedt, M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, LEX nr 10254.

51  A. Czubak, Ekspertyza daktyloskopijna [w:] J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, 
Warszawa 2007, s. 80.
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minimum 12 cech indywidualnych52. Tylko taką opinię można uznać za opinię o cha-
rakterze kategorycznym. Z kolei w przykładowym regulaminie klubu fitness można 
odnaleźć informacje, że system skanowania odcisków wyznacza charakterystyczne 
punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca. 
Kolejną czynnością systemu jest połączenie członka klubu z określoną mapą odcisku. 
Tym sposobem realny odcisk palca nie jest zapisywany w systemie, a jedynie jego obraz, 
co ma na celu uniemożliwienie użycia danych przez inne podmioty, chociażby takie 
jak Policja53. Nie do końca zrozumiałe są jednak zapisy w regulaminach mówiące o na-
tychmiastowym usuwaniu odcisków z baz, przy jednoczesnym pozostawaniu w nich 
tzw. „obrazów odcisków”. Nawet jeśli system zapamiętuje mniej niż wskazane powyżej 
12 cech daktyloskopijnych palca, to na pewno ilość tych cech musi pozwolić na indywi-
dualną identyfikację użytkownika siłowni. W przeciwnym razie uzyskanie tych danych 
nie pozwoliłoby na weryfikację uprawnień użytkownika klubu przy wejściu. Skoro 
taka identyfikacja jest jednak możliwa to znaczy, że klub musi posiadać bazę odcisków, 
mniej lub bardziej dokładnie skopiowanych. Tym samym należy uznać, że nawet jeśli 
takie dane nie pozwoliłyby na stworzenie kategorycznej ekspertyzy daktyloskopijnej, 
to nie jest to równoznaczne z brakiem możliwości wykorzystania takich danych przez 
Policję. Jak już wspomniano powyżej, działania przesiewowe nie są działaniami pro-
cesowymi a mieszczą się w ramach działań rozpoznawczych Policji. Należałoby więc 
zaznaczyć, że w związku z tym, że do wstępnej selekcji osób, które potencjalnie mogłyby 
być sprawcami czynu, nie potrzebne jest kategoryczne stwierdzenie, że dane odciski 
są zgodne, możliwe jest wykorzystanie śladów zebranych przez siłownie do dokonania 
takiego trałowania.

Podobnie sytuacja pojawia się w zakładach pracy, gdzie pracodawcy wskazują na brak 
zapisywania danych daktyloskopijnych pracowników w ewidencji czasu pracy, a jedynie 
na zapis linii papilarnych na magnetycznych kartach, którymi posługują się pracowni-
cy. Nietrudno dostrzec podobne do powyższych zagrożenia dla pracowników. Zwykle, 
gdy dochodzi do popełnienia czynu przestępnego w zakładzie pracy bądź na szkodę 
pracodawcy, przeprowadzane są badania eliminacyjne. Niemniej jednak, skoro praco-
dawca ewidencjonuje czas pracy za pomocą weryfikacji zgodności linii papilarnych, 
to muszą istnieć pracownicy, którzy do takiej bazy mają dostęp. Może to budzić pewną 
pokusę wykorzystania określonych danych. Rozwiązania takie wprowadzane są zwykle 
w dużych korporacyjnych firmach, gdzie liczba pracowników, pewna anonimowość 
oraz mocna rywalizacja pomiędzy pracownikami sprzyjają „nieczystym zagrywkom”. 
Gdyby przenieść na ten grunt powyższe rozważania dotyczące wykorzystania nie-
legalnie pozyskanych danych do odszukiwania sprawców przestępstw przez Policję, 
można dojść do wniosku, że każdy pracownik, któremu w przeszłości zdarzyło się po-
pełnić jakieś przestępstwo, nawet jeśli obecnie odznacza się nienaganną postawą, żyłby 
w strachu, że mogą wyjść na jaw niewygodne dla niego zdarzenia z przeszłości. Należy 

52  Ibidem, s. 82.
53  Regulamin klubu ICON Fitness w Lublinie, http://www.iconfitness.club/wp-content/uploads/2015/09/
regulamin_ICON-Fitness.pdf, 21.02.2017.
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w tym miejscu zaznaczyć, że nawet przedawnienie karalności nie ochroniłoby go przed 
zwolnieniem z pracy np. na podstawie utraty zaufania przez pracodawcę.

Z powyższego wynika, że choć Policja nie posiada uprawnień do żądania od pod-
miotu prywatnego wydania posiadanej bazy danych, to nie stoi to na przeszkodzie 
wykorzystaniu danych, które się w niej znajdują, a które to Policja uzyskała w sposób 
nie do końca zgodny z prawem. Może to nastąpić zarówno w przypadku dobrowolnego 
wydania bazy danych przez administratora (co nie będzie zgodne z zasadą legalności 
ze względu na konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie danych w innym celu 
niż pierwotny, jeżeli dalsze przetwarzanie narusza prawa i wolności osoby, której dane 
dotyczą), jak i w drodze „wycieku” danych w inny sposób, czy to z wykorzystaniem 
pracownika czy np. działań hakerskich. Dane pozyskane w ten sposób Policja będzie 
mogła wykorzystać do wytypowania węższego kręgu osób, które mogły popełnić prze-
stępstwo, a tym samym do wskazania osób podejrzanych.

9. Realizacja zasady adekwatności w przypadku przetwarzania danych 
przez podmioty prywatne

Ze względu na konsekwencje związane ze znajdowaniem danych osobowych w bazach 
danych administrowanych przez podmioty prywatne zasada adekwatności zakresu 
przetwarzanych danych do celu ich przetwarzania wydaje się nabierać szczególnej wagi. 
Biorąc pod uwagę fakt, że administrator danych zgodnie ze wskazaną zasadą powinien 
dokładać szczególnej staranności, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, 
należałoby uznać, że do weryfikacji uprawnień członka klubu fitness wystarczające 
byłoby posługiwanie się karnetem na określony czas. Używanie czytników linii papi-
larnych w takich klubach nie jest więc adekwatne do celu, w jakim dane te są zbiera-
ne. Co prawda zwykle w celu identyfikacji członka klubu pobierany jest odcisk tylko 
jednego palca. Natomiast nawet takie dane stanowią wrażliwe dane osobowe, które 
powinny być przetwarzane i przechowywane w sposób szczególnie ostrożny, a pobie-
rane wyłącznie, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto należy zaznaczyć, że nawet dane 
zebrane przez Policję w przypadku, gdy okażą się nieprzydatne, zostają natychmiastowo 
zniszczone. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 4) Ustawy o ochronie danych ad-
ministrator danych obowiązany jest przechowywać dane umożliwiające identyfikację 
osób nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku, 
gdy cel taki od początku był nieadekwatny, a administrator nie przestrzega określonych 
w ustawie wymogów, może okazać się, że nawet po korzystaniu z usług siłowni przez 
np. 1 miesiąc nasze dane pozostaną w jej bazie przez wiele lat.

Skoro wykorzystanie linii papilarnych do weryfikacji tożsamości członka klubu 
fitness należy uznać za nieadekwatne, to rozważenia wymaga przypadek samoobsługo-
wych klubów fitness. Choć w Polsce trend powstawania klubów samoobsługowych nie 
jest jeszcze tak popularny jak w Wielkiej Brytanii, to nie trudno odgadnąć, że pokusa 
ograniczenia kosztów zatrudnienia pracowników szybko przyniesie nam podobne roz-
wiązania w kraju. Okazuje się, że właściciele klubów coraz częściej wykorzystują odciski 
palców nie tylko do weryfikacji uprawnień do korzystania z klubu przez członka dla 
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uniknięcia wymieniania się karnetami, ale także do całkowitego zautomatyzowania 
obsługi w klubach. Siłownie nie tylko wprowadzają automaty z jedzeniem, napojami, 
czy ręcznikami. Oferują także całodobowy dostęp do klubu, gdzie wejście weryfikowa-
ne jest przy pomocy odcisku palca54. Ogranicza to konieczność zatrudnienia licznego 
personelu i minimalizuje koszty. Oczywiście w razie ewentualnej awarii czy błędów 
systemu na miejscu znajduje się określony pracownik, czy pracownicy, natomiast ich 
liczba zostaje znacznie ograniczona.

Wydaje się, że podobnie jak w przypadku zwykłych siłowni, gdzie odcisk palca 
ma na celu „przyspieszenie kolejki” do wejścia, gromadzenie takich danych nie jest 
uzasadnione. We wprowadzeniu takiego rozwiązania tak naprawdę chodzi o zabezpie-
czenie interesu majątkowego administratora danych, podczas gdy ten powinien przede 
wszystkim kierować się dobrem i interesem osób, których dane zawarte są w określo-
nej bazie danych. Ponadto takie rozwiązania godzą w zasadę konieczności uzyskania 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych. Chociaż klient ma możliwość wyboru 
innego klubu, to wybór ten często ma charakter iluzoryczny ze względu na wspomniany 
już wyżej fakt masowego wprowadzania technologii skanujących odciski do większych 
klubów. Jeśli więc dana osoba chciałaby zapisać się do klubu oferującego szeroką ofer-
tę dodatkowych zajęć, posiadającego różnorodny sprzęt do ćwiczeń, to de facto musi 
zaakceptować konieczność pozostawienia swojego odcisku. 

Podobna sytuacja do powyższej ma miejsce w przypadku wykorzystywania danych 
biometrycznych przez pracodawcę w ewidencjonowaniu czasu pracy pracowników. 
Również chodzi tutaj o interes majątkowy pracodawcy, z pominięciem interesu pra-
cownika, którego dane mają być przetwarzane. W wyroku Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2011 r. o sygn. I OSK 1476/1055 uznano, 
że wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest 
nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania. Orzecznictwo skłania się 
również ku tezie głoszącej, że nie ma tutaj znaczenia sam proces zapisu danych bio-
metrycznych. W wyroku o sygn. II SA/Wa 719/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie zaznaczył, że nawet w wypadku, gdzie zapis charakterystycznych dla linii 
papilarnych punktów dokonywany jest na karcie mikroskopowej, a więc de facto nie 
jest wprowadzany bezpośrednio do systemu rejestrującego czas pracy, sam proces za-
pisu nie jest istotny dla określenia legalności bądź jej braku w przetwarzaniu danych56.

Ponadto należy pamiętać, że Kodeks pracy w art. 221. zawiera szczególne unormo-
wanie określające w sposób enumeratywny dane osobowe, których pracodawca może 
żądać od kandydata na pracownika i pracownika, na co wskazywano już uprzednio. 
Jako że w sytuacji próby uzyskania przez pracodawcę zgody na przetwarzanie danych 
osobowych pracownika innych niż wskazane w określonym artykule pracodawca wy-
korzystuje swoją nadrzędność nad pracownikiem, przetwarzanie takich danych zgod-
nie ze stanowiskiem GIODO jest niedopuszczalne. 

54  T. Dunia, Siłownia umysłowa, czyli używaj swoich odcisków palców z głową, https://www.tabletowo.
pl/2015/05/31/silownia-umyslowa-czyli-uzywaj-swoich-odciskow-palcow-z-glowa/, 21.02.2017.

55  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 06 września 2011 r., sygn. I OSK 1476/10, LEX nr 965912.
56  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 r., sygn. II SA/Wa 719/1, LEX nr 994017.
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6. W ramach podsumowania

Powyższe rozważania mają charakter teoretyczny i wskazują na sytuacje mało prawdo-
podobne. Jednak należy zaznaczyć, że prywatne podmioty administrujące znaczącymi, 
obszernymi bazami danych w ogóle nie przywiązują wagi do obowiązujących w za-
kresie przetwarzania danych osobowych wymogów wskazanych w ustawie o ochronie 
danych osobowych i w Konstytucji RP. Tym samym na co dzień mamy do czynienia 
z łamaniem podstawowych zasad regulujących tę kwestię oraz jednocześnie z łama-
niem fundamentalnego prawa do prywatności. Na uwagę zasługuje fakt, że stosunkowo 
niewielka zmiana stanu prawnego może doprowadzić do uzyskania przez Policję i inne 
służby dostępu do baz danych administrowanych przez podmioty prywatne, którym 
bez zastanowienia pozostawiamy nasze dane osobowe, w tym niezmienne dane bio-
metryczne. Tendencja do rozszerzania baz policyjnych prowadzi do ograniczenia pra-
wa do prywatności na rzecz wykrywania sprawców i zapobiegania popełnianiu prze-
stępstw. Być może wprowadzenie rozwiązania dającego możliwość domagania się przez 
odpowiednie służby wglądu do prywatnych baz danych pozwoliłoby na nieco bardziej 
przemyślane i rozważne pozostawianie swoich danych przez Polaków w obawie przed 
znalezieniem się w bazie policyjnej. Z całą pewnością należałoby zastanowić się nad 
możliwością wykorzystania baz już istniejących w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki 
z art. 192a k.p.k. dla zachowania ekonomii procesowej oraz ewentualnego uniknięcia 
ukrycia się lub ucieczki sprawcy.

*  *  *

Application of Right to Privacy in the Processing of Personal Data. The Problem 
of Obtaining Databases Created by Private Entities by the Police

This article aims to discuss the dissemination of the use of biometric data in the technologies 
used on a daily basis in places such as fitness clubs or workplaces. The article also presents 
certain dangers associated with the creation by private entity databases containing fingerprints. 
The author first points to the basic principles of database creation and processing of person-
al data, for example the principle of expediency, adequacy, or free transfer of data, taking 
into account the constitutional right to privacy. Then presents the legally permissible cases 
of collection of personal data by the police and reflects on the possibility of use by police data 
stored in databases created by private operators. The article shows certain dangers for privacy 
connected with the possibility of the use by the police such databases and to consider the ap-
plication of technological solutions using biometric data, taking into account the consequences 
of the processing of such data.
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