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W nawiązaniu do pisma z 28 maja 2020 r. (znak: NG-OSG.0810.4.2020), w którym zarzucił 

Pan Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaniechanie w zakresie podjęcia działań 

w związku z funkcjonowaniem prywatnych portali internetowych, które odpłatnie udostępniają 

numery ksiąg wieczystych, informuję, że w powyższej kwestii Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (poprzednio: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) podjął stosowne 

działania, tj. przeprowadził kontrole w dwóch podmiotach prowadzących tego typu działalność.

Ze w względu na fakt, że w 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie art. 304 § 2 

kodeksu postępowania karnego zawiadomiło prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstw z art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 52, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz z art. 269a 

kodeksu karnego przez kilka podmiotów prowadzących tego rodzaju portale (w tym przez 

podmioty, w których zostały przeprowadzone kontrole), ostateczne stanowisko Prezesa UODO 

w powyższej kwestii uzależnione jest od wyników postępowania, o którym mowa powyżej. 

Ponadto, nadmieniam, że Prezes UODO w związku z toczącym się śledztwem, na wniosek Policji 

przesłał kopie akt spraw wraz z protokołami kontroli.

Jednocześnie wskazuję, że Główny Geodeta Kraju nie może uzasadniać swojego 

bezprawnego działania faktem istnienia podmiotów prywatnych prowadzących serwisy internetowe 

umożliwiające dostęp do treści ksiąg wieczystych. Z żadnego przepisu prawa powszechnie 

obowiązującego nie wynika bowiem zadanie Głównego Geodety Kraju do zapewnienia 

powszechnej dostępności ksiąg wieczystych i informacji zawartych w jej treści. Przypisanie sobie 
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tego zadania przez Głównego Geodetę Kraju stanowi nie tylko naruszenie art. 7 Konstytucji RP, ale 

również jej art. 47 i 51 ust. 2, skoro prowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych 

ujawnionych w treści księgi wieczystej.

Z uwagi na powyższe, wspomniane zarzuty względem Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych nie znajdują uzasadnienia.

Z wyrazami szacunku,

Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

          Jan Nowak
             /- podpisano elektronicznie-/
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