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• Rejestracja obrazu (aparaty fotograficzne, kamery 
video)

• Urządzenia wykrywające – np. skanery podczerwieni
• Częstotliwość radiowa – np. przechwytywanie 

komunikacji przez drony zaopatrzone w odpowiednie 
anteny i oprogramowanie

Przyczyną zagrożenia nie jest sam dron lecz będący na 
jego wyposażeniu sprzęt, który może służyć do 
przetwarzania danych osobowych w sposób 
nadmiarowy i niezgodny z zasadami.

ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ DLA OCHRONY DANYCH (PRZYKŁADY) 



• 2014 r. Warsztaty Komisji Europejskiej nt. cywilnych zastosowań zdalnie 
sterowanych systemów lotniczych (RPAS) 

• 2014-2015 r. Opinia 1/2015 Grupy Roboczej art. 29. w sprawie kwestii ochrony 
danych i prywatności dotyczących wykorzystania dronów (WP231) z 16 
czerwca 2015 r. - https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520236/8869

• 2016 r. – High Level Conference on Drones – Drones as a leverage for jobs and 
new business opportunities (EASA, ULC, Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa)

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ORGANU OCHRONY DANYCH

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520236/8869


• https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520286/9871

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ORGANU OCHRONY DANYCH

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520286/9871


• https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/597/10170

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ORGANU OCHRONY DANYCH

https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/597/10170


• https://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4424-seminarium-instruktorskie-w-
zakresie-uavo

• Dane są przetwarzane nie tylko przez operatorów, ale także instruktorów 
prowadzących szkolenia przed egzaminami państwowymi. Także do nich kierujemy 
nasz przekaz. 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ORGANU OCHRONY DANYCH

https://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4424-seminarium-instruktorskie-w-zakresie-uavo


• Wskazówki Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu 
wizyjnego z czerwca 2018 r. https://uodo.gov.pl/pl/220/354

• Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez 
urządzenia wideo ze stycznia 2020 r. https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-
personal-data-through-video_en

WSKAZÓWKI I WYTYCZNE ORGANÓW OCHRONY DANYCH

https://uodo.gov.pl/pl/220/354
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en


• Niedopuszczalnym jest by urządzenia bez dyspozycji operatora
automatycznie rejestrowały obraz i dźwięk z otoczenia (domyśla 
automatyczna rejestracja dźwięku, obrazu, położenia 
geograficznego poszczególnych osób, obiektów) bez 
uzasadnienia wynikającego z potrzeby realizacji określonego 
celu.

• Producent drona fizycznie zaopatrzonego w wysokiej jakości 
kamerę, powinien zadbać o to, by proces przetwarzania danych 
był odpowiednio zabezpieczony oraz istniała możliwość ich 
włączenia bądź wyłączenia w zależności od okoliczności i 
obowiązujących w danym przypadku uregulowań prawnych.

PRIVACY BY DEFAULT AND BY DESIGN



PRYWATNOŚĆ W ANALIZIE WIDEO



• RODO Artykuł 35

• ust. 1 

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem 
może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania 
dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla 
ochrony danych osobowych.

• ust. 3 lit. c

• Ocena skutków dla ochrony danych jest niezbędna również w 
przypadku monitorowania na dużą skalę miejsc publicznie 
dostępnych - w szczególności za pomocą urządzeń optyczno-
elektronicznych. 

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH



Artykuł 35

• ust. 7 Ocena zawiera co najmniej:

a) systematyczny opis planowanych operacji 
przetwarzania i celów przetwarzania;

b) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz 
proporcjonalne w stosunku do celów;

c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, 
których dane dotyczą; oraz

d) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym 
zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH



TAK:

• 3. Systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie 
wykorzystujące elementy rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, 
które znajdą się w monitorowanej przestrzeni. - Systemy komunikujące się 
typu maszyna – maszyna, w których samochód informuje otoczenie o swoim 
zachowaniu (ruchu) i w przypadku pojawiającego się zagrożenia otrzymuje od 
tego otoczenia (infrastruktura drogowa, inne samochody) komunikaty 
ostrzegawcze - Systemy monitoringu pojazdów nawiązujące połączenia z 
otoczeniem, w tym z innymi pojazdami 

• 10. Innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań 
technologicznych lub organizacyjnych - Zastosowanie komunikacji między 
urządzeniami (Internet rzeczy – np. beacony, drony) w przestrzeni publicznej i 
w miejscach użyteczności publicznej

NIE: 

3. Do tej grupy systemów nie są zaliczane systemy monitoringu wizyjnego, w 
których obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby 
analizy incydentów naruszenia prawa.

WYKAZ RODZAJÓW OPERACJI WYMAGAJĄCYCH 
PRZEPROWADZENIA OCENY - HTTPS://UODO.GOV.PL/424

https://uodo.gov.pl/424
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