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DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 22 w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani M.B. na
przetwarzanie jej danych osobowych w serwisie internetowym […] na stronie internetowej […],

umarzam postępowanie.

Uzasadnienie
Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani M.B.,
zwanej dalej także Skarżącą, na przetwarzanie jej danych osobowych w serwisie internetowym […] na
stronie internetowej […]. W jej treści M.B. zakwestionowała legalność umieszczenia na ww. stronie
internetowej treści zawierających jej dane osobowe, które naruszyły jej dobra osobiste oraz „spowodowały
straty w budżecie mojej [Skarżącej] firmy co przyczyniło się również do utraty płynności finansowej”.
W wyniku przeprowadzonych czynności polegających na analizie znajdującego się na stronie
internetowej […]„Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (hostingowych) z dnia 1 marca
2011 roku przy użyciu: Serwisu Internetowego […]” ustalono, iż administratorem serwisu […] jest S Ltd.
– adres kontaktowy: […] United Kingdom (wydruk przedmiotowego regulaminu znajduje się w aktach
sprawy).
W tym stanie faktycznym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co
następuje.
Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą, ustawę stosuje się do osób
fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli

przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów
statutowych – które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosownie do przepisu art. 7 pkt 7 ww. ustawy przez „państwo trzecie” należy rozumieć państwo
nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wielka Brytania jest stroną Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (OJ No L 1, 3.1.1994, p. 3), a w konsekwencji nie jest państwem
trzecim w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
W związku z powyższym oraz wobec okoliczności, iż administrator wskazanej przez Panią M.B.
strony internetowej […] ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, w niniejszej sprawie Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania administracyjnego,
a tym bardziej wydania nakazu usunięcia danych osobowych Skarżącej udostępnianych na stronie
internetowej […].
Stosownie do postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania.
Niezależnie od powyższego informacyjnie wskazać należy, iż z uwagi na okoliczność, że
osoby korzystające z powyższego serwisu i wpisujące do niego dane to w większości przypadków
obywatele Polski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się z prośbą do
brytyjskiego rzecznika do spraw ochrony danych osobowych (Information Commissioner,
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF,
United Kingdom) o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji, czynności wyjaśniających w sprawie
przetwarzania danych w serwisie […].
W tym stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
rozstrzygnął, jak na wstępie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), art. 129 § 2 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strona
niezadowolona z niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może zwrócić się do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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