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Wprowadzenie

Monitoring niesie ze sobą wiele wyzwań, tak na gruncie prawnym, technicznym, technologicznym,
jak i organizacyjnym. Obecność kamer rejestrujących obraz jest już stałym elementem nadzoru
miejsc publicznych. Powszechnie monitoring wizyjny stosują również pracodawcy, którzy coraz
częściej sięgają również po inne formy monitorowania aktywności pracowników z wykorzystaniem
nowych technologii.

Odpowiedzi na pytania o zakres dopuszczalnego przetwarzania udziela administratorom i proce-
sorom ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Pojawiają się jednak nadal wątpliwo-
ści co do ich praktycznego zastosowania, a to z uwagi na to, że monitoring ze swej natury może
nadmiernie wkraczać w sferę prywatną podmiotu danych. Pomimo oczekiwań w zakresie wpro-
wadzenia regulacji dotyczących monitoringu na poziomie ustawowym, aktualnie monitoring ure-
gulowany jest wprost wyłącznie w odniesieniu do obszaru zatrudnienia. Zmiany te wprowadzono
dwuetapowo na mocy OchrDanychU, a następnie na podstawie WprowRODOU.

Zważywszy na dynamiczny rozwój nowych technologii wydaje się, że aktualnie przepisy prawa
umożliwiające pracodawcy monitorowanie aktywności pracowników są niewystarczające i zbyt
wąskie. Niezbędne stało się zatem dokonanie w niniejszej publikacji analizy warunków, pod jakimi
możliwe jest przetwarzanie danych osobowych zebranych w drodze monitoringu, a także określe-
nie kierunku zmian legislacyjnych.

Niezbędne stało się także, wobec pojawiających się pytań, przedstawienie najważniejszych aspek-
tów przetwarzania danych przy użyciu monitoringu, w szczególności w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa danych, warunków powierzania i udostępniania tych danych, niezbędnej dokumen-
tacji, odpowiedzialności administratora, prowadzenia kontroli, a także zaprezentowanie tej pro-
blematyki z perspektywy sektora publicznego.

Dynamiczny proces rozwoju technologii oraz powszechnej digitalizacji treści stały się źródłem ko-
nieczności weryfikacji przepisów prawnych stosowanych w zakresie ochrony danych osobowych,
ale też i wizerunku, gdzie monitorowanie osób za pomocą urządzeń ma fundamentalne znacze-
nie z punktu widzenia praw człowieka i jeśli nie ma to oparcia w przepisach rangi ustawowej, to
może naruszać art. 47 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do ochrony prawnej ży-
cia prywatnego. Polski ustawodawca wciąż nie zadbał o kompleksowe uregulowanie funkcjonowa-
nia monitoringu, co stwarza wysokie ryzyko nadmiernej ingerencji w prywatność i niedostateczną
ochronę danych osobowych osób monitorowanych. Ponadto, administratorom danych osobowych
obecne nieprecyzyjne regulacje nie ułatwiają wdrażania procedur RODO w zakresie monitoringu.
Z kolei na problem z monitoringiem wizyjnym w lecznicach wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.

Poszczególne rozdziały omawiają takie zagadnienia jak m.in.: monitoring pracowników, kontrolę
i rozliczalność monitoringu, dokumentację wewnętrzną monitoringu, umowy powierzenia prze-
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twarzania, realizację praw osób monitorowanych, anonimizację i pseudonimizację danych obję-
tych monitoringiem, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, monitoring w sektorze
publicznym, odpowiedzialność cywilną, dowody z monitoringu w postępowaniu karnym i cywil-
nym, monitoring w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Z udziałem znakomitych ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych przygotowałyśmy
pierwszą na rynku publikację kompleksowo zajmującą się tematyką monitoringu.

Współautorom, serdecznie dziękujemy za współpracę.

Aneta Sieradzka

Monika Wieczorek
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