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Dla pełnego i dogłębnego zrozumienia tematu niezbędnym jest traktowanie wymienionych 

przepisów w sposób komplementarny:

1. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie

przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

2. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie

bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów

powietrznych z państw trzecich;

3. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. (poz. 1580

z późn. zm.)

4. ROZPORZĄDZENIE 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych);

5. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r.,

poz. 1000 z późn. zm.)

6. USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125).
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Podstawowe zagadnienie dla tematu:

użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych

(najbardziej podstawowy podział):

NAJISTOTNIEJSZY ASPEKT DOTYCZY: 

MNOGOŚCI PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ BEZZAŁOGOWE STATKI 
POWIETRZNE – DRONY W CELU REALIZACJI SWOICH ZADAŃ:

MOŻNA ROZRÓŻNIĆ CO NAJMNIEJ TRZY PODSTAWOWE RODZEJE PODMIOTÓW:

1. PODMIOTY PAŃSTWOWE (m.in. wszelkiego rodzaju służby bezpieczeństwa, należą do nich Policja, 
Straż Graniczna, Wojsko…),

2. PODMIOTY UŻYTKU PUBLICZNEGO (m.in. władze samorządowe, powiatowe…),

3. PODMIOTY PRYWATNE, które należy podzielić na:

 Podmioty komercyjne – nastawione na uzyskiwanie dochodów z prowadzonej działalności przy 
wykorzystaniu dronów (m.in. firmy ochrony i mienia…), 

W tym:

 Podmioty wykonujące samodzielnie lub na zamówienie usługi przy wykorzystaniu posiadanego 
sprzętu – dronów,

lub 

 Podmioty wypożyczające posiadany sprzęt - drony wraz z obsługą lub sam sprzęt  innym 
podmiotom ( m.in. firmom zajmującym się geodezją, firmom reklamowym …)

 Podmioty prywatne, osoby fizyczne, które wykorzystują drony dla celów rekreacyjnych 
lub sportowych.

Należy podkreślić, że podmioty te są podmiotami certyfikowanymi, ich sprzęt jest 
certyfikowany, zarejestrowany w rejestrze lotnictwa cywilnego lub państwowego, a użytkownicy 

tego sprzętu mają odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do ich wykorzystywania)
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SZCZEGÓLNYM RODZAJEM UŻYTKOWNIKÓW 

BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH SĄ:

UŻYTKOWNICY PRYWATNI - DRONÓW ZABAWEK, które nie podlegają rejestracji , certyfikacji a ich

operatorzy nie posiadają jakichkolwiek odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do ich wykorzystywania

Należy podkreślić, że wykorzystywany przez wyżej wymienionych użytkowników sprzęt (drony) 

może być wyposażony w instrumenty umożliwiające zbieranie danych osobowych, ich utrwalanie

i wykorzystanie.

Są to ci użytkownicy, którzy nie są użytkownikami tzw. certyfikowanymi, ich sprzęt nie podlega 

certyfikacji, rejestracji, a oni mogą lub nie posiadają umiejętności do ich użytkowania.

)
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Rodzi sią pytanie czy przepisy ROZPORZĄDZENIE 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązek informacyjny wynikający wprost z
zapisów art. 22 cytowanego rozporządzenia w ust. 1 oraz sposób informowania w ust.2 zgodnie z
którymi osobie, której dane dotyczą:

Art. 22 ust. 1. Administrator udostępnia informacje o:
1) nazwie, siedzibie i danych kontaktowych administratora;
2) w razie potrzeby danych kontaktowych inspektora ochrony danych;
3) celu, do których mają posłużyć dane osobowe;
4) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie  

przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej   
danych osobowych, oraz danych kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego 
nadzór;

5) prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia 
danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Art. 22 ust. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu lub urzędu lub w jego siedzibie.

są wystarczające dla każdej osoby fizycznej, które dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane 
przy tak dużej ilości i różnej osobowości prawnej podmiotów – użytkowników bezzałogowych 
statków powietrznych?
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Powstaje podstawowe pytanie , już nie tylko dla osoby fizycznej, której dane powinny być chronione, ale i 
powinna jej być udzielona informacja przede wszystkim:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

w rozumieniu wcześniej cytowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

z którego bezapelacyjnie wynika, że:

Każda osoba fizyczna ma prawo oczekiwać, 
że użytkownicy - administratorzy danych przetwarzający jej dane osobowe 

poinformują ją w sposób skuteczny  o przetwarzaniu jej danymi osobowych, 
czyli spełnią tzw. obowiązek informacyjny. 

 A OBOWIĄZEK TEN ZOSTANIE ZREALIZOWANY SKUTECZNIE

 RODO nakazuje spełnianie obowiązku informacyjnego w dwóch sytuacjach: 

 NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU ZBIERANIA INFORMACJI

 CZYLI:

 obowiązek informacyjny należy spełnić w momencie, gdy dane zbierane są bezpośrednio od osoby,
której one dotyczą [art. 13 RODO],

 w przypadku gromadzenia danych z innych źródeł, tj. nie od osoby, której one dotyczą [art. 14 RODO].
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Mając na uwadze unijną reformę przepisów z zakresu ochrony danych osobowych zapoczątkowaną 

w 2016 roku to nie tylko przepisy RODO mają zastosowanie w stosunku do użytkowników dronów.

Zagadnienie to w odniesieniu do instytucji i służb państwowych oraz straży gminnych (miejskich)

w zakresie ochrony danych osobowych reguluje również na naszym krajowym gruncie ma:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem

i zwalczeniem przestępczości (dalej jako: ustawa DODO).

Wyżej wymieniona ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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 przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).

Ustawą tą zostały zmienione przepisy innych ustaw w zakresie działania 34 instytucji państwowych, 

oraz 1 samorządowej – straży gminnych (miejskich).
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MAM NADZIEJĘ, ŻE ZWRÓCIŁAM PAŃSTWA UWAGĘ NA 

ZŁOŻONOŚĆ TEMATU WYNIKAJĄCA Z :

1. PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SAMEJ PROBLEMATYKI DRONÓW ICH UŻYCIA DO DZIAŁAŃ (WARUNKI, KTÓRE

MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ZARÓWNO PRZEZ SPRZĘT JAK I UŻYTKOWNIKA),

2. MNOGOŚCI UŻYTKOWNIKÓW (KTÓRA WYNIKA Z REALIZACJI ZADAŃ I CELÓW),

3. RODZAJU STOSOWANYCH PRZEPISÓW (W ZALEŻNOŚCI KTO JEST UŻYTKOWNIKIEM DRONA PODLEGA 

ODPOWIEDNIM PRZEPISOM DOTYCZĄCYM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I OBOWIĄZKU

INFORMACYJNEGO)
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 W zakresie zagadnienia dotyczącego obowiązku informacyjnego (skutecznego) przez 
użytkowników dronów powstaje wiele niewyjaśnionych płaszczyzn i zagadnień, powstaje wiele 
pytań, takich jak:

 Czy każdy użytkownik wykorzystujący drona przy realizacji swoich zadań jest administratorem 
danych osobowych?

 Czy obecna forma, sposób informowania wyczerpuje znamiona informacji skutecznej?

 W jaki sposób określić czy dron, który zbiera dane (unoszący się w przestrzeni powietrznej) 
realizuje zadania instytucji państwowych, użytkownika pożytku publicznego czy komercyjnego
lub niekomercyjnego?

 Jak rozróżnić poszczególnych użytkowników skoro brak jest uregulowań w tym zakresie?

 Skąd być pewnym, że przebywające w przestrzeni bezzałogowe statki powietrzne realizują 
zadania, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (nawet, gdy są oznakowane w sposób czytelny)?

 W jaki sposób uzyskać dostęp do informacji, że znajdujące się w przestrzeni powietrznej 
bezzałogowe statki powietrzne mają odpowiednie zgody (gdy mamy do czynienia z kilkoma 
dronami w przestrzeni powietrznej)?

 Czy nie należałoby prowadzić akcji edukacyjnych w związku z pojawieniem się nowego sprzętu, 
który w większości przypadków będzie wykorzystywany jako urządzenie monitorujące?

 Czy nie należałoby stosować oznaczeń innych niż tylko na dronach (np. „naziemne” tabliczki 
informacyjne)?

 Może należałoby doprecyzować przepisy prawne w taki sposób by wyeliminować część 
wcześniejszych pytań?
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PRZEPISY (RODO, DODO), STANOWIĄCE PODSTAWĘ MOJEJ WYPOWIEDZI Z ZAŁOŻENIA MAJĄ ZA 

ZADANIE OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH PRZED BEZPRAWNYM, 

BEZPODSTAWNYM I NIE ZGODNYM Z OKREŚLONYMI PROCEDURAMI ICH PRZETWARZANIEM.

CZY TAK SIĘ DZIEJE?

Z PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I PORZYTKU PUBLICZNEGO - TAK.

A CZY TAK SIĘ DZIEJE Z PUNKTU WIDZENIA KAŻDEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE 

OSOBOWE POTENCJALNIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZY PROWADZENIU DZIAŁAŃ

Z DRONAMI?

MYŚLĘ, ŻE NIE, DLATEGO NALEŻAŁOBY JEDNAK PRZEDSIĘWZIĄĆ DZIAŁANIA W WYNIKU, 

KTÓRYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA RÓŻNYCH INSTYTUCJI 

BĘDZIE LEPIEJ REALIZOWANA SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –

SKUTECZNEJ INFORMACJI.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


