Warszawa, 14 kwietnia 2017 r.

Szanowny Pan
Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Fundacja Panoptykon jest założoną w 2009 r. organizacją pozarządową zajmującą się ochroną
praw człowieka w kontekście problematyki społeczeństwa nadzorowanego. W obszarze naszych
głównych zainteresowań jest ochrona prywatności w kontekście rozwoju nowych technologii.
Zajmujemy się m.in. tematem ochrony danych osobowych – zarówno w polskim, jak
i europejskim kontekście.
W marcu 2017 r. upubliczniona została informacja o wszczęciu przez Prezesa UOKiK
postępowania wyjaśniającego wobec Facebook Ireland Ltd. Zgodnie z doniesieniami prasowymi
ma ono prowadzić do ustalenia, czy doszło do naruszenia przez firmę przepisów, co
uzasadniałoby wszczęcie postępowania w sprawie stosowania we wzorcu umowy postanowień
niedozwolonych lub w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
Przedmiot rzeczonego postępowania znajduje się w kręgu zadań statutowych Fundacji.
W związku z naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze związanym z tym postępowaniem,
rozważamy przystąpienie do toczącego się postępowania w charakterze organizacji społecznej.
Decyzja taka wymaga jednak uzyskania bardziej szczegółowych informacji od Prezesa UOKiK.

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą
o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaki dokładnie przedmiot ma rzeczone postępowanie?
2. Na jakim etapie się ono znajduje?
3. Jakie są dotychczasowe ustalenia uczynione w toku postępowania?
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Prosimy o przesłanie odpowiedzi na wskazane wyżej pytania oraz – w miarę możliwości –
innych informacji na temat postępowań prowadzonych przez UOKiK w sprawach związanych
z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych – drogą elektroniczną w otwartym formacie
umożliwiającym
kopiowanie
(pdf,
odt,
doc
lub
rtf)
na
adres
mailowy:
fundacja@panoptykon.org

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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