
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 22: OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH.  
 
Zagadnienia:  
 

1. Pojęcie dobra osobiste.  

2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych. 

3. Prawa obywatela w kontakcie z mediami. 

 
 
1. Pojęcie dobra osobiste: 
 dobra osobiste: chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym przysługujące każdemu 

człowiekowi (osobie fizycznej), a także osobom prawnym. Są to dobra, które wiążą się z osobowością 
człowieka, pełnioną funkcją lub są uznawane za dobra szczególnej wartości, np.: 

 zdrowie, 

 cześd (szacunek, chwała, uznanie, poważanie, kult, dobre imię, godnośd, honor), 

 dobre imię (cześd, honor),  

 wizerunek (podobizna, sposób percepcji), 

 prywatnośd (art. 51 KRP), 

 tajemnica korespondencji, 

 twórczośd artystyczna i naukowa, 

 dane osobowe. 
 

2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych: 
 dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamośd można określid bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 
kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działao. 

 to informacje umieszczane w kartotekach, skorowidzach, księgach, systemach informatycznych, na 
których podstawie można określid tożsamośd konkretnej osoby, w szczególności zaś: imię, nazwisko, 
wiek, płed, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, kod genetyczny, stan 
zdrowia itp. 

 zgodnie z ustawą przetwarzanie danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie lub usuwanie dopuszczalne jest, gdy: 

 zainteresowana osoba wyrazi zgodę, 

 jest to niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. 
obowiązek meldunkowy), 

 jest to niezbędne dla realizacji umowy, np. umowa o pracę, umowa z bankiem, 

 jest to niezbędne do realizacji określonych przez prawo zadao, np. ściganie przestępstw. 
 organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO), 
 zadania GIODO: 

 kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa, 

 wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o 
ochronie danych osobowych, 

 prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbioru danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych 
zbiorach, 

 opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeo dotyczących danych osobowych. 
 
 
 



3. Prawa obywatela w kontaktach z mediami: 
 problem ochrony danych osobowych, 
 dochodzi do naruszenia dobrego imienia, wizerunku, zakłócenia prywatności i życia osobistego znanych 

osób, co może powodowad utratę zaufania społecznego, pozycji zawodowej lub straty finansowe, 
 art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych:  

 rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku 
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeśli osoba ta otrzyma umówioną zapłatę za 
pozowanie, 

 zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli wizerunek 
wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych i zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza. 

 niemajątkowe środki ochrony: usunięcie skutków naruszenia przez odwołanie zarzutów, przeproszenie 
pokrzywdzonego lub złożenie wyrazów ubolewania, zaniechanie rozpowszechniania, zadośduczynienie 
pieniężne. 
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