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WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

Fundacja Panoptykon jest założoną w 2009 r. organizacją pozarządową zajmującą się ochroną 

praw człowieka w kontekście nowoczesnych technologii. W naszej działalności zajmujemy się 

m.in. ochroną danych osobowych i kwestią profilowania za pomocą algorytmów, w tym 

automatycznym podejmowaniem decyzji. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na prowadzonym przez Urząd Miasta Świdnik portalu 

Świdnik.pl1 oraz w serwisie Dziennika Gazety Prawnej2, miasto Świdnik korzysta z aplikacji, 

która identyfikuje nieprawidłowości w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Algorytm aplikacji porównuje dane mieszkańców pochodzące z baz 

prowadzonych przez instytucje podległe Urzędowi Miasta i wskazuje adresy nieruchomości, 

gdzie z dużym prawdopodobieństwem właściciel podał nieprawdziwe dane.  

W związku z powyższym, działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie: 

1. informacji, czy dla aplikacji została przeprowadzona ocena skutków przetwarzania dla 

ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 35 RODO,  

a. jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu zawierającego tę ocenę, 

b. jeśli nie, prosimy o wskazanie przyczyny, dlaczego ocena nie została 

przeprowadzona, 

2. informacji, jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych z rejestrów 

publicznych w celu wykrywania nieprawidłowości przez aplikację, 

3. liczby przypadków, w których aplikacja wskazała duże prawdopodobieństwo 

nieprawidłowego wypełnienia deklaracji, od początku działania aplikacji do 31 stycznia 

2021 r. lub do innej daty, dla której dostępne są takie dane, 

4. łącznej liczby korekt deklaracji i decyzji administracyjnych złożonych lub wydanych 

w następstwie wskazania nieprawidłowości przez aplikację, od początku działania 

aplikacji do 31 stycznia 2021 r. lub do daty wskazanej w odpowiedzi na pytanie z pkt. 3, 

                                                 
1 https://www.swidnik.pl/aplikacja-znow-sprawdzi-mieszkancow/ 
2 https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8082950,latwiej-zlapac-tych-ktorzy-nie-placa-za-smieci-

miastom-pomaga-specjalna-aplikacja.html 

https://www.swidnik.pl/aplikacja-znow-sprawdzi-mieszkancow/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8082950,latwiej-zlapac-tych-ktorzy-nie-placa-za-smieci-miastom-pomaga-specjalna-aplikacja.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8082950,latwiej-zlapac-tych-ktorzy-nie-placa-za-smieci-miastom-pomaga-specjalna-aplikacja.html
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5. informacji o zasadach działania algorytmu stosowanego przez aplikację, w szczególności 

o tym, jak algorytm kwalifikuje prawdopodobieństwo nieprawidłowego wypełnienia 

deklaracji (np. niskie, wysokie, ocena w skali punktowej) i w oparciu o jakie parametry, 

6. informacji, czy osoby wezwane do złożenia wyjaśnień są informowane o tym, że 

nieprawidłowości zostały wykryte w sposób zautomatyzowany (tj. przez algorytm) 

i jakie informacje o zasadach działania algorytmu i jego konsekwencjach są im 

przedstawiane. 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

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