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ADAM BŁACHNIO 1

DANE OSOBOWE JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI 
WYKONAWCZEJ PRZESTĘPSTWA Z ART. 190A § 2 

KODEKSU KARNEGO 2

Wstęp

Nowelizacja kodeksu karnego, przeprowadzona ustawą z 25 lutego 
2011 r. 3, wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj czynu 
zabronionego, polegający na wykorzystaniu wizerunku lub danych osobo-
wych pokrzywdzonego celem podszycia się pod jego osobę, a następnie wy-
rządzenie mu szkody majątkowej lub osobistej. Artykuł 190a § 2 kodeksu 
karnego 4 statuujący przestępstwo tzw. kradzieży tożsamości, w przyjętym 
przez ustawodawcę brzmieniu, jako jeden z przedmiotów czynności wyko-
nawczej, a więc przedmiotu, wobec którego sprawca kieruje swoje zacho-
wanie, przyjął dane osobowe, bez określenia jednak ich ustawowej defi nicji 
czy też katalogu. Nie trzeba tłumaczyć, że to właśnie podjęcie próby ustale-
nia „ram” czy też defi nicji danych osobowych, z punktu widzenia art. 190a 
§ 2 k.k., staje się zadaniem nad wyraz istotnym. W zależności od tego, 
jak szeroko sformułowanie to będzie defi niowane, jaki zakres informa-
cji omówić, jako dane osobowe, tak daleko będzie sięgał zakres normy 
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sankcjonowanej omawianego przepisu, a tym samym również pole krymi-
nalizacji zachowania sprawcy. Zasadniczym celem niniejszego opracowa-
nia jest ustalenie, czy przyjęta przez polskiego ustawodawcę konstrukcja 
prawnokarna jest prawidłowa i spójna z systemem norm o charakterze 
prawnoadministracyjnym, czy też unormowanie art. 190a § 2 k.k. zawiera 
nieprawidłowości, o których zmianę należy postulować. 

Pojęcie danych osobowych w prawie polskim

Jak już wspomniano ustawodawca nowelizacją z 25 lutego 2011 r. nie 
wprowadził do kodeksu karnego defi nicji legalnej danych osobowych, jak 
również nie wskazał żadnych dodatkowych desygnatów umożliwiających 
ustalenie znaczenia językowego użytego sformułowania. Powyższe nie wy-
nika jednak z przeoczenia ustawodawcy, ale z faktu, że materia dotycząca 
danych osobowych została już uprzednio, w sposób kompleksowy, ure-
gulowana w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Tym samym powielanie uregulowań tam zawartych należało (zasadnie) 
uznać za zbędne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy „za dane oso-
bowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfi kowanej lub możli-
wej do zidentyfi kowania osoby fi zycznej” 5. Defi nicja przyjęta przez polskiego 
ustawodawcę stanowi niemalże bezpośrednie przeniesienie defi nicji danych 
osobowych zawartej w art. 2a dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu 
tych danych 6. Zgodnie z powyższym należy wskazać na trzy zasadnicze ele-
menty, które składają się na pojęcie danych osobowych w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe muszą stanowić informację 
(1), która dotyczy osoby fi zycznej (2), zidentyfi kowanej lub możliwej do ziden-
tyfi kowania (3). Oczywiście ujęcie takie, choć na pozór zrozumiałe i niebu-
dzące większych wątpliwości, przy bliższej analizie może wywoływać jednak 
poważne wątpliwości interpretacyjne, prowadzące do sprzecznych wniosków. 
Czy zawsze bowiem należy uznawać, że imię i nazwisko, którym posługu-
je się sprawca, stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 190a § 2 k.k.? 

5  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. 
DzU z 2016 r., poz. 922. Obecne brzmienie art. 6 ust. 1 zostało ustalone usta-
wą z 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (DzU 
nr 100, poz. 1087), która weszła w życie 3 października 2001 r. W pierwotnie 
uchwalonym tekście za dane osobowe przyjmowano każdą informację dotyczącą 
osoby fi zycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.

6  Dz. Urz. UE L nr 281, poz. 31 — termin „dane osobowe” oznacza wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfi kowanej lub możliwej do zidentyfi kowania oso-
by fi zycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfi kowania 
to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczegól-
nie przez powołanie się na numer identyfi kacyjny lub jeden bądź kilka szczegól-
nych czynników określających jej fi zyczną, fi zjologiczną, umysłową, ekonomicz-
ną, kulturową lub społeczną tożsamość.
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Oczywiście, jeżeli w skali kraju będzie występowała tylko jedna taka osoba, 
to nikt nie będzie miał wątpliwości. Jednakże co w przypadku, gdy do tychże 
informacji możemy przypisać kilka tysięcy osób? Czy wszystkie one będą po-
krzywdzonymi, czy może należy uznać, że żadna z nich (a jeżeli tak, to dlacze-
go)? To oczywiście tylko niektóre z pytań, jakie należy postawić w kontekście 
omawianej problematyki. Jak słusznie podniósł Arkadiusz Lach, posługując 
się popularnie występującym imieniem i nazwiskiem Jan Kowalski, nie moż-
na jednym czynem przywłaszczyć tożsamości wszystkich Janów Kowalskich 
w Polsce 7. Podejmując się odpowiedzi na to pytanie, należy poddać egzegezie 
defi nicję z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie skonfron-
tować poczynione ustalenia z normą prawnokarną.

Informacja jako podstawowy element defi nicji danych osobowych

Podstawowym elementem defi nicji danych osobowych jest „informacja”, 
która jest pojęciem wieloznacznym, używanym w różnym znaczeniu, w za-
leżności od kontekstu jego użycia czy dziedziny nauki do niego się odwołu-
jącej (np. prawo, informatyka, dziennikarstwo). Bezsprzecznie na gruncie 
nauk prawnych termin ten musi być jednak postrzegany przez pryzmat 
dyrektywy języka etnicznego (potocznego), a tym samym związany z jego 
„słownikowym” znaczeniem, zgodnie z którym informacja to „widomość, 
komunikat, wskazówka czy pouczenie o czymś” 8. Wydaje się słuszne przy-
jęcie, że leksykalny zakres pojęcia „informacja” składa się, co do zasady, 
z dwóch elementów. Po pierwsze z elementu formalnego, a więc formy, 
w jakiej jest ona wyrażona (ustna, pisemna, zapisu cyfrowego czy grafi cz-
nego), po drugie z elementu merytorycznego, a więc treści, jaką element 
formalny zawiera (przekaz danych określonego rodzaju). Postrzeganie ta-
kie jest również ugruntowane w literaturze prawniczej. Jak trafnie zostało 
to zauważone w komentarzu do ustawy o ochronie danych osobowych, in-
formacja oznacza „komunikaty (wiadomość, wypowiedzi, prezentacje) wy-
rażone i zapisane w jakikolwiek sposób: znakami grafi cznymi, symbolami, 
zapisem cyfrowym, na fotografi i, na taśmie magnetofonowej lub magneto-
widowej, na dysku twardym etc., niezależnie od sposobu, zakresu i swo-
body ich udostępnienia, jak i niezależnie od sposobu ich pozyskania” 9. 

7  A. Lach, Kradzież tożsamości, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 3, s. 35.
8  Hasło: informacja [w:] M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, 

A–K, Warszawa 1982, s. 788.
9  J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Ko-

mentarz, Warszawa 2011, s. 338–339. Defi nicję „informacji” o charakterze bar-
dziej technicznym proponuje Wolfgang Kilian, który wskazuje, że „informacjami 
są dane (wydarzenia czasowo-przestrzenne, stany, procedury, liczby, opisy), któ-
re dotyczą pewnego modelu (systemu, wycinka świata z realnymi komponenta-
mi relacji) i jednocześnie model ten utrwalają (opisują, konstytuują, zmieniają) 
z punktu widzenia danej osoby (użytkownika danych) i ze względu na określony 
cel” — W. Kilian, Umowy elektroniczne [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekono-
miczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003, s. 14.
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Tym samym, w kontekście defi nicji danych osobowych, sposób wyrażenia 
informacji, jak również jej uzyskania nie ma znaczenia. Jedynym warun-
kiem jest to, aby był on zrozumiały dla każdego bądź dla osoby posia-
dającej odpowiednie kwalifi kacje (np. osoby posługującej się określonym 
systemem kodowania znaków, językiem programowania czy jakimkolwiek 
innym ustalonym systemem pozwalającym na odczytanie treści zawartej 
w informacji). 

Osoba fi zyczna jako element składowy defi nicji danych osobowych

Drugim elementem składowym defi nicji z art. 6 ust. 1 ustawy o ochro-
nie danych osobowych jest wskazanie, że informacja musi dotyczyć osoby 
fi zycznej. Tym samym poza regulacjami zarówno ustawy o ochronie da-
nych osobowych, jak i poza przedmiotem regulacji art. 190a § 2 k.k. po-
zostają wszelkie informacje dotyczące osób prawnych oraz innego rodzaju 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną. Z powyższym rozwiązaniem wiążą się 
jednak pewne trudności. Po pierwsze należy rozstrzygnąć, czy regulacja 
dotyczy każdej osoby fi zycznej (w tym także osoby nieżyjącej bądź fi kcyj-
nej). Po drugie należy rozstrzygnąć sytuację, w której fi rma danej jednost-
ki organizacyjnej zawiera określone informacje wskazujące na tożsamość 
osoby fi zycznej (np. nazwisko). W celu rozstrzygnięcia wyżej wymienionych 
wątpliwości należy najpierw odwołać się do ogólnych regulacji dotyczą-
cych pojęcia osoby fi zycznej. Pojęcie to nie budzi większych kontrowersji 
i doktryna zgodnie przyjmuje, że przez osobę fi zyczną należy rozumieć 
każdego człowieka od momentu narodzin do momentu śmierci 10. Tym sa-
mym poza zakresem pojęcia osoby fi zycznej pozostają dane osób zmarłych. 
Pogląd taki został także wyrażony przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, który w piśmie z 12 lutego 2001 r. (numer pisma: 
GI-DP-024/145/01/427) stwierdził, że regulacja ustawy o ochronie da-
nych osobowych dotyczy wyłącznie osób żyjących. Może budzić kontro-
wersje, czy osoba poczęta, a jeszcze nienarodzona powinna być uznana 
za osobę fi zyczną, albowiem osoba taka może być podmiotem niektórych 
praw, które po urodzeniu mogą być skutecznie dochodzone. Przyjmując 
jako punkt wyjścia art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych 
wydaje się słuszne przyjęcie, że brak jest podstaw do odrzucenia poglądu 
traktującego nasciturusa jako osoby fi zycznej w zakresie ochrony danych 
osobowych. Tożsamość osoby nienarodzonej, pomimo braku nadania imie-
nia, nazwiska czy numeru PESEL jest jak najbardziej możliwa do ziden-
tyfi kowania, zaś wskazane dane identyfi kacyjne nie stanowią bynajmniej 

10  A. Bierć, Zarys prawa prywatnego, Warszawa 2015, s. 198; zob. także: 
M. Pazdan [w:] M. Safjan (red.), Prawo cywilne — część ogólna, t. 1, Warszawa 
2012 (seria „System Prawa Prywatnego”), s. 1049–1050; K. Sowirka, Przestęp-
stwo „kradzieży tożsamości” w polskim prawie karnym, „Ius Novum” 2013, nr 1, 
s. 68; A. Lach, Kradzież…, wyd. cyt., s. 36.
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conditio sine quo non uznania za osobę fi zyczną 11. Powyższe rozważania 
wydają się jednak o tyle bezprzedmiotowe, że w kontekście znamion czynu 
z art. 190a § 2 k.k. jako niemożliwe uznać należy „podszycie” pod osobę 
nienarodzoną, a tym samym zrealizowanie znamion normy sankcjonowa-
nej. W piśmiennictwie jednomyślnie przyjmuje się, że pojęcie osoby fi zycz-
nej obejmuje tylko „osoby realne”, a więc takie, które nie są wytworem 
ludzkiej wyobraźni (np. postacie literackie, baśniowe czy bohaterowie kina 
akcji) 12. Odnosząc się do drugiej z poruszonych kwestii, należy wskazać, 
że zamieszczenie takich danych w fi rmie danego podmiotu prawnego nie 
zmienia ich charakteru i w dalszym ciągu będą stanowiły dane osobowe 
podlegające ochronie. Oczywiście przepisy szczególne mogą zawierać od-
rębne regulacje dotyczące ujawniania takich danych (np. ustawa o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym czy o swobodzie działalności gospodarczej), 
jednakże nie zmienia to faktu, że co do zasady podlegają one ochronie. 
W takiej sytuacji jednak podmiotem pokrzywdzonym będzie konkretna 
osoba fi zyczna, której dane wykorzystano w realizacji znamion przestęp-
stwa z art. 190a § 2 k.k., nigdy zaś spółka prawa handlowego, w której 
fi rmie (nazwie) dane te zostały zawarte. Oczywiście w związku z uznaniem, 
że dane osobowe dotyczą tylko osób fi zycznych, inne podmioty uczestni-
czące w obrocie prawnym nie mogą stać się ofi arą przestępstwa z art. 190a 
§ 2 k.k. (co nie wyklucza odpowiedzialności z tytułu przestępstwa fi rman-
ctwa czy też oszustwa lub podrobienia dokumentu).

Możliwość ustalenia tożsamości osoby fi zycznej 
jako element defi nicji danych osobowych

Wreszcie trzeci i, jak może się wydawać, najistotniejszy element. Infor-
macja musi dotyczyć osoby fi zycznej, której tożsamość jest ustalona lub 
możliwa do ustalenia. Z kolei pojęcie „tożsamość” związane jest z cechami, 
które „stanowią o tym kim dana osoba jest, czym różni się od innych” 13. 
Informacją dotyczącą osoby fi zycznej będzie każda informacja, która wy-
raża coś na jej temat, jednakże przy zastrzeżeniu, że to „wyrażanie” musi 
umożliwiać ustalenie tożsamości osoby fi zycznej, a więc dokonać jej per-
sonalnej identyfi kacji. Zgodnie z powyższym, za oczywisty należy uznać 
pogląd, w myśl którego nie mogą stanowić danych osobowych informacje 

11  Inaczej P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Ko-
mentarz, Warszawa 2013, s. 66. Autorzy wskazują, że dane informacje dotyczące 
dzieci poczętych, ale jeszcze nienarodzonych mogą stanowić dane osobowe mat-
ki lub ojca dziecka, ale nie jego samego.

12  Zob. A. Lach, Kradzież…, wyd. cyt., s. 35–36. Autor ten słusznie zauważył, 
że osobie fi kcyjnej nie sposób wyrządzić szkodę, a ponadto dane takiej osoby, 
rzecz jasna, nie są danymi osobowymi; podobnie K. Sowirka, Przestępstwo…, 
wyd. cyt., s. 68.

13  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca 
2009 r., sygn. II SA/Wa 1495/08, Lex nr 530464.
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anonimowe, niedające się powiązać z żadną konkretnie osobą 14. W myśl 
ust. 2 art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych osobą możliwą do zi-
dentyfi kowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośred-
nio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer iden-
tyfi kacyjny albo jeden lub kilka specyfi cznych czynników określających 
jej cechy fi zyczne, fi zjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub 
społeczne. Zgodnie z ustawą, informacji nie uważa się za umożliwiającą 
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, 
czasu lub działań. Czy zatem możemy ustalić katalog tychże informacji 
stanowiących dane osobowe, które to mogą służyć sprawcy czynu zabro-
nionego do wyrządzenia pokrzywdzonemu szkody majątkowej lub osobi-
stej. Oczywiście w części przypadków wydaje się oczywiste, jakiego rodzaju 
informacjami mogą one być, w szczególności, gdy na ich podstawie, bez-
pośrednio, w sposób niebudzący wątpliwości, możemy ustalić tożsamość 
osoby fi zycznej. Zapewne nikt z nas nie będzie miał wątpliwości, że infor-
macjami takimi są:

 — imię i nazwisko;
 — data i miejsce urodzenia;
 — adres 15;
 — numer PESEL;
 — numer NIP;
 — numer dokumentu tożsamości bądź innego dokumentu, zawierający 
informacje umożliwiające identyfi kację określonej osoby (numer legi-
tymacji adwokackiej, prokuratorskiej, policyjnej czy ubezpieczeniowej);
 — odcisk linii papilarnych 16, stóp, małżowiny usznej;
 — struktura kodu genetycznego DNA;
 — stosunek pokrewieństwa i powinowactwa;
 — wizerunek (do którego jeszcze należy wrócić).
Informacje takie będą dotyczyły najczęściej określenia wprost tożsa-

mości konkretnej osoby fi zycznej lub też przez odwołanie się do numeru 
identyfi kacyjnego, który został jej przypisany (numer PESEL, NIP, numer 
dowody tożsamości). Bardziej problematyczne mogą wydawać się te infor-
macje, które dopiero w sposób pośredni prowadzą do ustalenia tożsamości 
konkretnej osoby, a więc takie, które wespół z innymi powinny skutkować 
zidentyfi kowaniem konkretnej osoby fi zycznej. Przykładowo można sobie 
wyobrazić, że dotyczą one: 

 — cech fi zycznych (np. budowy ciała), fi zjologicznych, umysłowych, eko-
nomicznych, kulturowych czy nawet społecznych;
 — wykształcenia, znajomości języków;

14  Tak też J. Kosonoga [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 1095.

15  Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 listopada 2001 r., 
sygn. I ACa 1140/01, Lex nr 55589.

16  Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 li-
stopada 2008 r., sygn. II SA/Wa 903/08, Lex nr 521934.
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 — przekonań politycznych, religijnych, zainteresowań;
 — wykonywanego zawodu.
Jednakże i to wskazanie nie stanowi oczywiście katalogu zamkniętego. 

W dobie społeczeństwa informatycznego niemalże w tempie lawinowym 
wzrasta znaczenie informacji kodowanych zapisem cyfrowym, w którym 
znajdują się informacje umożliwiające ustalenie tożsamości danej osoby 
lub z którymi to informacjami stricte związane są nasze dane osobowe. 
Tylko na marginesie należy podnieść, że struktura takich informacji może 
być wielopoziomowa. Przykładowo, z posiadaniem elektronicznej skrzyn-
ki pocztowej z jednej strony związane są nasze dane osobowe ujawniane 
przy rejestracji, z drugiej zaś informacje umożliwiające naszą identyfi ka-
cję ze względu na transfer danych w trakcie zakładania konta pocztowe-
go. Wśród danych elektronicznych (cyfrowych) umożliwiających ustalenie 
tożsamości danej osoby można wskazać takie informacje, jak:

 — numer telefonu (ang. Mobile Station International Subscriber Directory 
Number — MSISDN);
 — numer rachunku bankowego 17;
 — adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
 — numer IP komputera, z którego nastąpiło logowanie 18;
 — numer IMEI danego aparatu telefonii komórkowej.
Nawet pobieżna analiza wszystkich tych informacji (bezpośrednich i po-

średnich) wskazuje, że mogą one dotyczyć informacji niezależnych od oso-
by pokrzywdzonego (imię i nazwisko, PESEL, NIP, linie papilarne), cech 
nabytych (wykształcenie, status majątkowy), szczegółów dotyczących życia 
zawodowego i aktywności pozazawodowej, a nawet używanego przez oso-
by fi zyczne sprzętu elektronicznego lub podłączenia do sieci teleinforma-
tycznej. Tak szeroko zakreślony krąg informacji może sprawiać wrażenie, 
że każda informacja dotycząca określonej osoby stanowi dane osobowe, 
albowiem, co najmniej pośrednio, będzie możliwa dzięki niej identyfi kacja 
tożsamości konkretnej osoby (np. wspomnianego już Jana Kowalskiego). 
Problem należy chyba zatem przesunąć nieco gdzie indziej. Otóż należy się 
zastanowić, jak szeroko powyższa defi nicja powinna być zakrojona w kon-
tekście art. 190a § 2 k.k. i art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. 
Podstawowym kryterium wpływającym na możliwość identyfi kacji tożsa-
mości konkretnej osoby (w kontekście danych osobowych) jest istotność 
informacji, którą się posłużono. Jak słusznie zauważył Andrzej Szewc, 
„o tym, czy określona wiadomość stanowi, czy też nie stanowi danych oso-
bowych, przesądza jej przydatność do ustalenia tożsamości osoby, której 

17  Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2011 r., 
sygn. I OSK 653/10, Lex nr 964503, w którym sąd słusznie wskazał, że za dane 
osobowe należy uznać informacje o posiadaniu konta bankowego, w tym także 
wysokość zgromadzonych wkładów, gdyż informacja taka identyfi kuje cechy eko-
nomiczne właściciela konta.

18  Tak też J. Kosonoga [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., 
s. 1094–1095; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 maja 
2011 r., sygn. I OSK 1079/10, Lex nr 990136.



Nr 2(122)         Dane osobowe jako przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa… 47

wiadomość dotyczy. Danymi osobowymi są tylko takie informacje, które 
pozwalają na ustalenie tożsamości człowieka” 19. Jeżeli jednak, ze względów 
obiektywnych (np. z uwagi na zbytnią ogólność informacji) nie jest ona 
przydatna do zidentyfi kowania osoby fi zycznej, to należy odrzucić takie 
pojmowanie informacji jako danych osobowych. Oczywiście część z przy-
toczonych powyżej informacji będzie zawsze stanowiło dane osobowe, jak 
np. numer PESEL, numer NIP, odcisk linii papilarnej itp. Jednakże kwe-
stię tę należy każdorazowo poddać odrębnej analizie. 

Problematyka wizerunku na tle pojęcia danych osobowych

Na zakończenie należy jeszcze odnieść się do kwestii wizerunku. Wize-
runek został bowiem wskazany w treści normy sankcjonowanej art. 190a 
§ 2 k.k. jako odrębny przedmiot czynności sprawczej. Zgodnie jednak 
z tym, co powiedzieliśmy uprzednio, wizerunek niewątpliwie stanowi także 
informację grafi czną umożliwiającą identyfi kację osoby fi zycznej. Nie trze-
ba wszakże przypominać, że okazanie osoby czy jej wizerunku stanowi jed-
ną z podstawowych czynności procesowych w toku prowadzonego postę-
powania karnego. Ponadto został on wskazany w art. 23 kodeksu cywilne-
go 20 wśród dóbr osobistych każdego człowieka, które podlegają ochronie. 
Pogląd wyrażający stanowisko dotyczące uznania wizerunku człowieka 
za dane osobowe wydaje się ugruntowany i niebudzący większych wątpli-
wości 21. Również Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując sprawę dotyczącą 
utrwalenia wizerunku na zapisie prywatnego monitoringu, rozciągającego 
się częściowo na przestrzeń publiczną, wskazał w uzasadnieniu, że „obraz 
osoby zarejestrowany przez kamerę stanowi dane osobowe […] o ile pozwa-
la on ustalić tożsamość danej osoby” 22. Trudno zatem skonstatować, jaki 
cel przyświecał ustawodawcy przy konstruowaniu znamion przestępstwa 
kradzieży tożsamości. Wydaje się, że u podstaw takiej regulacji legła chęć 
podkreślenie wizerunku osoby fi zycznej jako podstawowej informacji, po-
zwalającej na jego identyfi kację. Jednakże w rzeczywistości całość regu-
lacji może sprawiać mylne wrażanie, że wizerunek jest czymś rodzajowo 
innym niż dane osobowe, a tym samym, zgodnie ze wskazaniami dok-
tryny, należy postulować o usunięcie wizerunku spośród znamion czynu 
zabronionego kradzieży tożsamości 23.

19  A. Szewc, Z problematyki danych osobowych, cz. 1, „Radca Prawny” 1999, 
nr 3, s. 24.

20  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, tekst jedn. DzU z 2016 r., 
poz. 380.

21  Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 listopa-
da 2009 r., sygn. I OSK 667/09, Lex nr 599798.

22  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 grudnia 2014 r., sygn. C-212/13, 
Lex nr 155185; zob. także: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r., sygn. II SA/Wa 211/13, Lex nr 1317030.

23  Tak też J. Kosonoga [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., s. 1093.
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Zakończenie

Analiza pojęcia danych osobowych jako przedmiotu ochrony czynu 
z art. 190a § 2 k.k. wskazuje, że formuła przyjęta przez polskiego ustawo-
dawcę w zasadniczej mierze jest poprawna. Prawodawca słusznie odstąpił 
od defi niowania wyżej wymienionego sformułowania na gruncie kodeksu 
karnego, pozostawiając tę kwestię przepisom o charakterze administra-
cyjnoprawnym, a więc ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (i ugruntowanemu na tym tle orzecznictwu). Jedyny „manka-
ment”, jaki należy podnieść, dotyczy wizerunku jako odrębnego przedmio-
tu ochrony normy sankcjonowanej, co może błędnie sugerować, że pojęcie 
danych osobowych nie obejmuje tego rodzaju informacji. W związku z tym 
powinno się wykreślić powyższe pojęcie z art. 190a § 2 k.k. jako zbędne.

Słowa kluczowe: dane osobowe, 
informacja, kradzież, tożsamość, 
wizerunek

Streszczenie: Artykuł omawia zagad-
nienie defi nicji danych osobowych jako 
jedno ze znamion przestępstwa kradzie-
ży tożsamości, określone w art. 190a 
§ 2 k.k. W pierwszej części opracowania 
autor wskazuje na powiązanie regula-
cji prawnokarnej z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 
W tej części publikacji zostaje omówione 
pojęcie danych osobowych oraz składa-
jących się na nie elementów (informacji, 
informacji dotyczącej osoby fi zycznej, 
informacji dotyczącej osoby fi zycznej, 
której tożsamość można ustalić). W trak-
cie analizy powyższego autor podejmuje 
problematykę poszczególnych rodzajów 
informacji wchodzących w skład danych 
osobowych, jak również kwestię związa-
ną z wizerunkiem osoby jako elementem 
danych osobowych i problematyką praw-
nokarną z tym związaną.

Keywords: personal data, 
information, theft, identity, 
appearance

Summary: The article describes the 
defi nition of personal data as one of fea-
tures of crime of stealing identity, set 
forth in Article 190a § 2 of the Penalty 
Code. In the fi rst part of the article the 
author shows the connection between 
penal act issues and the Act of the 29th 
of August 1997 on the protection of per-
sonal data. In this part of the publica-
tion, the notion of personal data and 
its elements (information, information 
on individual, information on individ-
ual whose identity can be established) 
is described. When analyzing the above 
the author raises the issue of separate 
kinds of information being a part of per-
sonal data, as well as the issue con-
nected with the person’s appearance 
as a part of personal data and penal 
law issues.




