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Fundacja Panoptykon to jedyna w Polsce organizacja działająca na rzecz ochrony praw 

człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Jako organizacja byliśmy zaangażowani w proces 

reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej od samego początku. Choć 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) w pełni obowiązuje już od ponad dwóch 

miesięcy, nasze działania edukacyjne się nie kończą. 

Wraz z kilkoma europejskimi organizacjami działającymi w obszarze praw cyfrowych, 

zrzeszonymi w międzynarodowej sieci European Digital Rights Initiative (w tym: Access Now, 

Open Rights Group oraz brukselskie biuro EDRi) rozpoczynamy pracę nad nowym projektem 

nazwanym roboczo „GDPR Tracker”. Projekt ma na celu mapowanie najważniejszych 

informacji związanych z RODO, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. 

Naszym celem jest stworzenie miejsca w Internecie, z którego będą korzystać eksperci oraz 

dziennikarze zainteresowani tematem ochrony danych osobowych. W ramach strony 

zaplanowaliśmy oddzielną sekcję, w której będziemy prezentować – w dwumiesięcznych 

odcinkach czasu – aktualne dane statystyczne od organów nadzorczych z całej Europy. 

Mamy nadzieję, że idea projektu się Państwu spodoba, a nasza cykliczna prośba o informacje nie 

będzie nadmiernie Państwa obciążać. W związku z tym poniżej przekazujemy wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej, jednocześnie sygnalizując, że z prośbą o kolejny zestaw 

informacji zwrócimy się do Państwa we wrześniu. Zależy nam na otrzymaniu informacji w ciągu 

14 dni. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci 

następujących danych obejmujących okres od 25 maja 2018 do 25 lipca 2018 r.: 

1. Liczba skarg, jakie wpłynęły do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

2. W miarę możliwości – informację o przeważających typach skarg (jakich rodzajów 

naruszeń lub – jeśli nie są Państwo w stanie wskazać tej informacji – podmiotów 

z jakiego sektora dotyczą). 

3. Liczba zgłoszeń naruszenia bezpieczeństwa danych; 
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4. Liczba i wysokość nałożonych kar; 

5. Liczba zgłoszonych i liczba zatwierdzonych kodeksów postępowań oraz informacja 

o tym, jakiej branży dotyczy dany kodeks. 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org. 

 

W imieniu Fundacji Panoptykon 
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Katarzyna Szymielewicz 

Prezeska 
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