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- Przeprowadzenie sprawy w tego typu sytuacji jest trudne, ponieważ w tej
chwili nie ma prawidłowej regulacji dotyczącej monitoringu wizyjnego, tak
w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej - mówił w Jedynce Wojciech
Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


Co zrobić, gdy cudza kamera narusza naszą prywatność? (Wszystko, co chciałbyś
wiedzieć.../Jedynka)
Audycja dostępna pod linkiem:
http://www.polskieradio.pl/7/3086/Artykul/1013570,Co-zrobic-gdy-cudza-kamera-naruszanasza-prywatnosc

- Jak można sprawdzić monitoring, który założył mój sąsiad, a mieszkamy od siebie 6
metrów? Nie wiem czy mnie nie podgląda - skarżyła się słuchaczka audycji "Wszystko, co
chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać". - Wydaje mi się, że zakładanie kamerek w

prywatnych domach jest niezgodne z prawem i nieetyczne. Dlaczego nikt na to nie reaguje? pytał z kolei inny słuchacz.
Jak dowiedział się Janusz Weiss, można w takich sytuacjach bronić się przed naruszaniem
naszej prywatności. Drogi postępowania są co najmniej dwie. - Nasze dobra osobiste, w tym
prywatność, podlegają ochronie prawa cywilnego. Można więc zdecydować się na
samodzielne poprowadzenie sprawy przeciwko osobie, która je narusza. Druga droga
prowadzi przez urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niektóre osoby
decydują się na nią, jeżeli uważają, że właściciel kamery nagrywa to, co ogląda. Zdarzało się,
że udało nam się sprawnie doprowadzić do tego, żeby w konkretnym przypadku więcej nie
dochodziło do naruszenia prywatności - tłumaczył Wojciech Wiewiórowski.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało już założenia do ustawy, która ma
uregulować kwestię monitoringu wizyjnego, głównie jednak w przestrzeni publicznej.
Audycja "Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać" towarzyszy słuchaczom
Jedynki przez cały tydzień od poniedziałku do piątku. O godz. 8.40 Janusz Weiss przedstawia
temat, którym tego dnia będzie się zajmował, o godz. 12.50 oraz 14.10 relacjonuje postępy
poszukiwań, a w głównym wydaniu audycji o godz. 16.30 podsumowuje całodzienne
działania, rozmawia z ekspertami i przedstawia wnioski.
Z pytaniami do redaktora Janusza Weissa można dzwonić pod nr tel: 22 645 21 55 . Można
też pisać na adres: weiss@polskieradio.pl.
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