KAZUS
DO VI EDYCJI KONKURSU NA ESEJ DOTYCZĄCY
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych wykładowców uczelni na portalu służącym do oceny
wykładowców.
Studenci uczelni W. postanowili założyć portal internetowy służący do oceny wykładowców uczelni W.
Już po roku działania portalu, okazało się, że chcieliby z niego korzystać studenci także innych uczelni.
Studenci uczelni W. założyli stowarzyszenie A., które od tej pory prowadzi taki ogólnopolski portal
internetowy pod domeną internetową dobrywykladowca.pl.
W portalu każdy użytkownik - student może zamieścić informację na temat dowolnego wykładowcy
akademickiego, podając jego imię i nazwisko, pseudonim nadany mu przez studentów, informację o
uczelni i kierunku, na którym prowadzi zajęcia, a także ocenę jego sposobu nauczania. Pozostali
użytkownicy (studenci) mogą dodawać swoje oceny o danym wykładowcy i komentarze do ocen innych
studentów. Dostęp do treści zawartych w portalu może mieć każdy użytkownik internetu.
Jeden z wykładowców – pan B. przeczytał opinie na swój temat dostępne na portalu
dobrywykladowca.pl. Część z nich była negatywna (np. „nie umie ciekawie prowadzić wykładów”,
„mówi nudno”). Pan B. zdenerwował się treścią tych opinii i zwrócił się do stowarzyszenia prowadzącego
portal o usunięcie jego danych w postaci imienia, nazwiska, informacji o uczelni i kierunku studiów, na
których prowadzi wykłady, a także wyraził sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych
osobowych na portalu. Podkreślił, że nigdy nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
ani nie rejestrował się na portalu.
Stowarzyszenie A. odpowiedziało, że proponuje panu B. zarejestrowanie się na portalu, co umożliwi mu
edytowanie swojego profilu i zmienianie danych, a także komentowanie lub sprostowywanie ocen
zamieszczonych przez studentów.
Z perspektywy polskich przepisów o ochronie danych osobowych, oceń:
 czy stowarzyszenie A. może przetwarzać dane osobowe pana B. na portalu dobrywykladowca.pl?
 czy stowarzyszenie A. zareagowało na prośbę pana B. zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych?
 czy zbiór danych obejmujący dane osobowe wykładowców dostępne na portalu internetowym
wymaga zgłoszenia do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

