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A G E N D A 

• Materiały źródłowe 

• Podstawowe zagadnienia ochrony danych  
osobowych – stosowanie RODO 

• Zasady przetwarzania danych osobowych



Motto wystąpienia 

„(…)należy podkreślić, że samo korzystanie z dronów nie jest 
problemem z zakresu ochrony danych osobowych, lecz to 
nietypowe przetwarzanie danych za pomocą akcesoriów 
montowanych na dronie ma wpływ na ochronę danych. Nawet 
prawidłowe korzystanie z dronów może bowiem powodować 
poważną ingerencję w prywatność jednostek, ponieważ narzędzie 
to jest w stanie zbierać dane o wszystkim, co jest w zasięgu jego 
widzenia."

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 2014 



Materiały źródłowe

• Opinia Grupy Roboczej art. 29 nr 01/2015

• Współfinansowana przez Komisję Europejską kampania 
informacyjna Dronerules.eu

• Stanowiska organów nadzorczych 

• Doktryna 



Podstawowe zagadnienia ochrony danych 
osobowych  

• Czy mamy do czynienia z danymi osobowymi ?

• Czy dochodzi do przetwarzania danych osobowych ?

• Czy przetwarzanie jest objęte przepisami RODO ? 

• Czy zastosowanie znajdują wyjątki ? 

„czynności o czysto osobistym lub domowym 
charakterze”

objęcie zakresem Dyrektywy 2016/680



Rekomendacje 

Podmiot korzystający z dronów powinien wiedzieć:

• W jaki sposób używane przez niego urządzenie 
przetwarza dane osobowe (jaki rodzaj sensorów 
ma?),

• W jakim celu dron jest wykorzystywany?

• W jaki sposób przechowuje on zebrane dane 
osobowe?

• W jaki sposób dron usuwa dane (automatycznie, czy 
trzeba ręcznie ?



Zasady przetwarzania danych osobowych  

• zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

• ograniczenie celu

• minimalizacja danych

• ograniczenie przechowywania

• integralność i poufność

• rozliczalność 



Zgodność z prawem (podstawa prawna przetwarzania)

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych a 
szczególne przepisy UE lub krajowe 

Ograniczona możliwość zastosowania „zgody” 

Wykonanie umowy 

Uzasadniony interes ? 



Minimalizacja 

Ustalenie czy zadanie, które wykonuje dron będzie wymagało 
przetwarzania danych osobowych 

W przypadku zadań nie polegających na przetwarzaniu danych 
osobowych brak wyposażenia w kamerę (wystarczy czujnik 
unikania przeszkód) lub wyposażenie w kamerę o niskiej 
rozdzielczości

Wybór trasy lotów pozwalających gromadzić jak najmniejszą ilość 
danych  lub w ogóle nie gromadzić danych osobowych 

Ograniczenie czasu nagrywania podczas lotu 

Rozróżnienie stref lotów (przestrzeń publiczna, przestrzeń 
prywatna, „przestrzeń wrażliwa”)  



Rozliczalność  

• Dokumentacja przebiegu lotu 

• Ocena ryzyka oraz DPiA

• Szkolenia pracowników

• Checklista zasad prywatności przed rozpoczęciem lotu  
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