Informacje o Narodowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji

Zadania Narodowej Agencji Ochrony Danych i Wolności Informacji (w skrócie NAIH),
działającej od 1 stycznia 2012 roku są podobne do zadań wcześniej działającego inspektora
ochrony danych, lecz z silniejszym zakresem – kontrola i wspomaganie funkcjonowania
prawa do poznania danych publicznych i danych ogólnodostępnych dla interesu publicznego.
Działalność Agencji reguluje przede wszystkim ustawa CXII. z 2011 roku o prawach do
wykorzystywania własnych danych i wolności informacji. W tym rozumieniu:
-

-

-

jako dane osobiste uznaje się wszelkie dane, wnioskowania, które mogą być
powiązane z daną osobą, jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres mailowy,
adres zamieszkania, numer telefonu, itp.), wykształcenie, dochody, a nawet ocena
pracy lub ocena zdolności kredytowej;
jako dane publiczne uznaje się dane będące w zarządzaniu organów państwowych
lub samorządowych, lub organizacji będących ich własnością, oraz dane będące w
zarządzaniu spółek zarządzających środkami publicznymi, na przykład porozumienia,
umowy, znaczna część danych występujących w rejestrach handlowych,
dane ogólnodostępne z powodu interesu publicznego to takie dane osobiste, o
których publiczności decyduje ustawa, na przykład imiona i nazwiska szefów organów
państwowych, ich stanowiska, wynagrodzenia, lub imię i nazwisko prezesa spółki.

W skargach wpływających do NAIH, zgłaszający za zwyczaj mają zastrzeżenia, że ich dane
osobiste były zarządzane niezgodnie z prawem lub nie była zapewniona (ewentualnie była
ograniczona) możliwość poznania danych publicznych lub danych ogólnodostępnych dla
interesu publicznego. Zaleca się zwrócić ze skargą najpierw do administratora danych, aby
ewentualne naruszenia naprawił we własnym zakresie. Jeżeli to nie przyniesie skutku, NAIH
zbada skargę w ramach tzw. postępowania formalnego i wezwie do zniesienia stanu
niezgodnego z prawem.
W przypadku nieskutecznego wezwania, lub ogólnie z urzędu, w sprawach ochrony danych
jest możliwość do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, podczas którego może
być wyznaczona kara związana z ochroną danych sięgająca nawet dziesięciu milionów
forintów, jeżeli warunki zarządzania danymi w sposób naruszający prawo to uzasadniają
(sprawa dotyczy wielu osób, lub może spowodować większe naruszenie interesów, szkody).
W związku z prawem podstawowym do poznania danych publicznych, czyli z
funkcjonowaniem wolności informacji, organy wykonujące zadania publiczne mają podwójne
zobowiązania: z jednej strony powinny udostępnić na stronie internetowej dane wymienione
w ustawie, z drugiej strony zaś powinny rozpatrzyć wpływające do nich wnioski o dane. Do
NAIH można złożyć zgłoszenie, jeżeli dane nie zostaną opublikowane, lub są one niepełne,
przestarzałe, lub stwierdzono przesadne koszty za wykonanie kopii.

NAIH prowadzi rejestr ochrony danych.
Audyt ochrony danych jest usługą wykonywaną za opłatą przez NAIH, która może być
zaincjowana przez administratora danych, nawet przed rozpoczęciem planowanego
zarządzania danymi. Wykonana analiza zawiera wykryte ryzyka, zwraca uwagę na praktyki
niezgodne z prawem, oraz może zaproponować rozwiązanie na ich naprawienie.
Od 1 października 2015 podobną usługą będzie tzw. postępowanie mające na celu
zatwierdzenie obowiązkowej regulacji organizacji, zainicjowane na prośbę administratora
danych, usługa ta upraszcza administratorom danych przekazanie danych za granicę (poza
Europejski Obszar Gospodarczy), zapewniając drogą dobrowolnego zobowiązania ochronę
danych osobistych na odpowiednim poziomie.
Ważnym zadaniem administracyjnym jest przeprowadzenie postępowania ochrony
poufności z urzędu, które bada kwalifikację niejawnych informacji narodowych (tajemnice
państwowe) i które poprzez decyzję może wezwać nawet do zniesienia utajnienia – jeżeli
osoba kwalifikująca nie zgadza się z decyzją NAIH, decyzję on będzie musiał podważyć przed
sądem.
NAIH jako organ ochrony danych bierze udział w międzynarodowej współpracy unijnej i poza
unijnej, na przykład wykonuje nadzór ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen
(SIS), Europol, Wizowego Systemu Informacyjnego (CIS) na Węgrzech. Szczegółowe warunki
zgłoszenia skarg dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej NAIH w
punkcie „Informacje związane ze sprawami międzynarodowymi”.
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