Ochrona Danych Osobowych na wakacjach
Szanowni Państwo, w związku z nadejściem wakacji, dla wielu z nas czasem odpoczynku i
urlopu, pozwoliliśmy sobie sformułować kilka porad z zakresu ochrony danych osobowych, które
pomogą Państwu uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Życzymy, aby tegoroczny urlop nie
przysporzył Państwu niepotrzebnych problemów a przyniósł relaks i wytchnienie!
Po pierwsze...
Nie zostawiajmy dowodu osobistego w zastaw.
Wiemy, że wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego często proszą o pozostawienie dokumentu w
zastaw. Prosimy jednak o ostrożność, ponieważ godzina to wystarczająco długo, aby ktoś wziął
dokument, zrobił jego kopie i wykorzystał nasze dane, aby zrobić zakupy przez internet, zawrzeć
umowę z operatorami telefonii komórkowej, a nawet zaciągnąć pożyczkę…
Przypominamy, że nikt zgodnie z prawem nie może od nas wymagać, byśmy zostawili dokument
tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w zastaw np. za wypożyczany sprzęt.
Analogiczna sytuacja może spotkać nas w recepcji hotelowej – pracownik recepcji może jedynie
poprosić nas o przedstawienie dokumentu w celu ustalenia naszej tożsamości. To oznacza, że
recepcjonista ma prawo wglądu do naszego dowodu osobistego, ale nie do jego kopiowania czy
zatrzymywania.
Prawo zabrania zatrzymywania dokumentów potwierdzających tożsamość, jak i przetwarzania
danych w nich zawartych. Uprawnione do tego są jedynie instytucje wskazane w aktach prawnych
regulujących funkcjonowanie określonych podmiotów bądź sektorów. Co więcej, ustawa o
dowodach osobistych określa, że za zatrzymywanie bez podstawy prawnej naszego dowodu
osobistego grozi kara ograniczenia wolności albo kara grzywny.
Po drugie…
Nie pozwalajmy robić kserokopii naszych dokumentów
Niektórzy usługodawcy przy wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego, np. łódek czy kajaków, nie chcą
w zastaw dokumentu, ale jego kserokopię. Tego również nie wolno im robić. Do dochodzenia

ewentualnych roszczeń dot. zniszczenia sprzętu wystarczy spisanie informacji z dokumentu
tożsamości, którym się okażemy.
Po trzecie...
Domagajmy się usunięcia lub zwrócenia formularza czy notatki dot. wypożyczenia sprzętu
Jeżeli przedsiębiorca postanowił spisać Państwa dane z dowodu osobistego, to domagajmy się, by
po tym jak zwróciliśmy wypożyczony sprzęt, usunął je albo zwrócił nam formularz lub notatkę, na
którychj je zapisał.
Po czwarte...
Nie traćmy kontroli nad danymi
Okazji, by podczas wakacji pozyskać od nas nie tylko pieniądze, ale i dane osobowe jest więcej.
Przykładem mogą być koncerty czy festiwale, których organizatorzy proponują nam bilet w
atrakcyjnej cenie lub za darmo, gdy np. wypełnimy dodatkowy formularz i wyrazimy zgody na
przetwarzanie danych, jakie w nim udostępniamy. W ten sposób zaczynamy tracić kontrolę, komu i
w jakim celu udostępniliśmy dane.
Po piąte...
Uważajmy na ogłoszenia
W okresie wakacyjnym jesteśmy narażeni na utratę danych również, reagując na ogłoszenia.
Niestety, wśród prawdziwych ogłoszeń są i takie, których celem jest pozyskanie jak
najdokładniejszych informacji na nasz temat. Warto zachować szczególną ostrożność, jeśli ktoś
żąda od nas np. numeru PESEL czy skanów naszych dokumentów tożsamości. Naszą czujność
powinno wzbudzić także takie ogłoszenie, w którym podany jest link kierujący do dodatkowego
formularza.
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