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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

Siedziba Urzędu Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana 
Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 
Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 
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Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  
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Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  

 

2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja 

w powiecie krasnostawskim  do odwołania świadczone są za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość: np. telefon– Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 

2232 ze zm.) 

Rejestracja na porady odbywa się pod numerem telefonu (82) 576 52 11 do 13 
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3. Jak znieść współwłasność nieruchomości 

Współwłasność nieruchomości może być kłopotliwa. Zwłaszcza jeśli mała powierzchnia znajduje się 

w posiadaniu wielu osób (np. w wyniku postępowania spadkowego). Korzystanie ze 

współwłasności może być kłopotliwe albo wręcz niemożliwe. Czasem zgoda pomiędzy 

współwłaścicielami może także być chwilowa. W takiej sytuacji należy znieść współwłasność. 

 

Na początek 
 
Współwłasność rzeczy występuje, gdy więcej niż jeden podmiot jest właścicielem jednej rzeczy. 

Istnieją dwa tryby, w których możliwe jest zniesienie współwłasności – umowny i sądowy. 

Formalności, jakich należy dopełnić zależą od tego, czy przedmiotem współwłasności jest ruchomość 

czy nieruchomość. Znaczenie ma również okoliczność, czy pomiędzy współwłaścicielami dojdzie do 

porozumienia w przedmiocie zniesienia współwłasności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyczny podział nieruchomości nie zawsze jest możliwy. Ograniczenie może wynikać m.in. 

z wielkości nieruchomości, a także planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeszcze większe 

problemy pojawiają się z podziałem budynku. 

 

Polubownie, czyli w drodze umowy 

 

W sytuacji braku konfliktu pomiędzy współwłaścicielami możliwe jest zniesienie 

współwłasności  

w drodze umowy. W takim wypadku strony muszą dojść do porozumienia co do jej najważniejszych 

postanowień związanych ze zniesieniem współwłasności oraz co do sposobu tego zniesienia. 

Współwłasność można znieść na trzy sposoby: 

1. Jeżeli nieruchomość jest wystarczająco duża, każdy ze współwłaścicieli może otrzymać 

część gruntu (budynku) przypadającą na jego udział.  

2. Jeden współwłaściciel może zrezygnować z nieruchomości i zadowolić się spłatą 

przypadającej mu części (jej wartości) przez drugiego współwłaściciela, któremu 

przypadła cała nieruchomość. 

3. Jeżeli nieruchomość stanowi niewielki dom, lub mieszkanie i fizyczny podział jest 

niemożliwy,  

w takim wypadku własność całości nieruchomości przypadnie jednemu ze 

współwłaścicieli  

(z obowiązkiem spłaty drugiego współwłaściciela) albo nieruchomość zostanie 

WAŻNE 

Nie każdą współwłasność można znieść, np. niedopuszczalne jest zniesienie 

współwłasności przymusowej, powstającej wraz ze wspólnotą mieszkaniową. 

Współwłaściciele nie mogą znieść współwłasności,  

a żądanie któregokolwiek z nich nie będzie wywierało żadnych skutków. 
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sprzedana, a współwłaściciele podzielą się uzyskaną kwotą proporcjonalnie do 

posiadanego udziału w nieruchomości. 

 

Do zniesienia współwłasności w drodze umowy mają zastosowanie przepisy ogólne kodeksu 

cywilnego. Nie ma zatem dodatkowych obowiązków formalnych wpływających na ważność takiej 

umowy. Wyjątkiem jest zniesienie współwłasności nieruchomości, gdzie konieczne jest zawarcie 

umowy w formie aktu notarialnego. W tym celu należy zgromadzić wskazane przez notariusza 

dokumenty konieczne do sporządzenia aktu notarialnego. Dokumenty niezbędne notariuszowi to 

w szczególności: 

• dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości, 

• aktualny odpis księgi wieczystej (jeżeli nieruchomość posiada KW), 

• wypis z rejestru gruntów, 

• wyrys z mapy ewidencyjnej i.in. 

 

Etapy polubownego zniesienia współwłasności nieruchomości  

ETAPY CZYNNOŚĆ OPIS 

Krok 1 

Określenie 

warunków  

zniesienia 

współwłasności 

Współwłaściciele mogą zdecydować, że: 

1. każdy ze współwłaścicieli otrzyma swoją część nieruchomości, 
przypadającą na jego udział 

2. nieruchomości przypada jednemu ze współwłaścicieli 
z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych  

3. nieruchomość zostanie sprzedana, a współwłaściciele podzielą 
się uzyskaną kwotą proporcjonalnie do posiadanego udziału  

Krok 2 
Podział 

nieruchomości 

Jeśli współwłaściciele postanowili podzielić nieruchomość najlepiej, 

gdy zrobią to przed sporządzeniem aktu notarialnego znoszącego 

współwłasność. 

W wyniku podziału każdy z dotychczasowych współwłaścicieli będzie 

miał swoją część gruntu lub budynku.  

Krok 3 
Sporządzenie  

aktu notarialnego 

Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga sporządzenia aktu 

notarialnego, w którym notariusz umieści zasady podziału, w zależności 

od ustaleń poczynionych przez zainteresowanych. W akcie tym znajdą 

się również wzajemne rozliczenia. 

Notariusz założy nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, 

lub dokona wpisów nowych właścicieli, w już istniejących. 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Koszty u notariusza 

 

Zniesienie współwłasności w formie aktu notarialnego podlega opłacie, która jest ustalana 

pomiędzy stronami a notariuszem. Taksa notarialna nie może przekroczyć maksymalnych stawek 

określonych przez przepisy prawa. Stawki te zależą od wartości dzielonej rzeczy: 

 do 3000 zł – 100 zł, 

 powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł 

 powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł 

 powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł 

 powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł 

 powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 

zł 

 powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej 

jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami 

zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł. 

 

Na drodze sądowej  
 

Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami jest konflikt, który uniemożliwia polubowne zniesienie 

współwłasności, każdy z nich może domagać się od sądu zniesienia współwłasności. 

W zależności od charakteru nieruchomości i ilości współwłaścicieli, a także ich możliwości 

finansowych, sąd może dokonać podziału na różnych zasadach: 

• dokonać fizycznego podziału nieruchomości między wszystkich współwłaścicieli, 

• dokonać fizycznego podziału, pomiędzy niektórych współwłaścicieli, ze spłatą pozostałych, 

• przyzna nieruchomości jednemu, lub kilku współwłaścicielom (kiedy występują o to wspólnie, 

np. małżeństwo), ze spłatą pozostałych. 

•  

Współwłaściciele mogą umownie wyłączyć możliwość realizacji tego prawa na okres nie 

dłuższy niż 5 lat, przy czym w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest 

jego przedłużenie na dalsze 5 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wniosku należy dokładnie określić rzecz, której współwłasność ma zostać zniesiona. 

W przypadku nieruchomości konieczne jest wskazanie jej położenia, powierzchni, części składowych 

i praw związanych z nieruchomością. 

 

WAŻNE 

Do zniesienia współwłasności dochodzi w postępowaniu nieprocesowym  

toczącym się przed sądem właściwym w tej sprawie,  

tj. sądem  rejonowym właściwy dla miejsca położenia rzeczy (art. 617 – 625 k.p.c.). 

Wniosek do sądu o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli, 

a także spadkobiercy zmarłego współwłaściciela. 
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Wnioskodawca może podać we wniosku sposób w jaki współwłasność rzeczy powinna być 

zniesiona przez sąd. Pomimo, że przepisy nie nakładają  obowiązku przedstawienia sposobu 

zniesienia współwłasności, pozostawiając decyzję w tej sprawie wnioskującym, to jednak warto 

przygotować projekt podziału. Projekt może być dokonany na kopii mapki geodezyjnej, czy nawet 

narysowany przez wnioskujących na zwykłej kartce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku do sądu rejonowego należy dołączyć dowody stanowiące o prawie własności 

dzielonej rzeczy. Takimi dowodami mogą być w szczególności: odpisy ksiąg wieczystych, orzeczenie 

sądowe, odpis umowy notarialnej itd. Ponadto należy wskazać wszystkich uczestników postępowania 

czyli współwłaścicieli lub ich spadkobierców oraz inne osoby, które mają interes prawny 

w uczestniczeniu w tej sprawie, np. wierzyciel hipoteczny w przypadku nieruchomości. 

 

Koszty w sądzie  
 

Wniosek o zniesienie współwłasności należy opłacić. Opłata ma stałą wysokość i nie zależy od 

wartości rzeczy będącej przedmiotem postępowania. Gdy pomiędzy współwłaścicielami istnieje spór 

co do sposobu zniesienia współwłasności, wówczas wpis sądowy wynosi 1000 złotych, lecz jeśli 

wniosek opiera się na uzgodnionym wspólnie planie podziału – wynosi 300 złotych. 

W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości istotne jest także wpisanie do księgi 

wieczystej zmian, jakie zaszły w związku z określonym sposobem zniesienia współwłasności. 

Niezależnie od trybu, sądowego czy umownego, zmiana w księgach wieczystych nie nastąpi 

samoistnie, gdyż wymaga złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Również w tym wypadku 

powstaje konieczność uiszczenia stosownych opłat. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej na 

podstawie zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych 

niezależnie od liczby udziałów w tych prawach (art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych). 

 

A podatek? 
 

W przypadku zawarcia umowy o zniesienie współwłasności konieczne będzie uiszczenie 

podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej udziału w rzeczy 

nabytego ponad udział we współwłasności. Zobowiązanym z tytułu podatku będzie ten ze 

współwłaścicieli, który w wyniku zniesienia współwłasności poszerzył swoje prawo własności i spłaca 

pozostałych. Również jednak w przypadku sądowego zniesienia współwłasności, z momentem 

uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego przyznanie większego prawa własności 

współwłaścicielowi wraz ze spłatą, powstanie obowiązek podatkowy. 

PAMIĘTAJ! 

Zgodnie z przepisami  są trzy sposoby zniesienia współwłasności: 

• podział fizyczny rzeczy, 

• przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli  

z obowiązkiem spłaty pozostałych, 

• sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży. 
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Po stronie osób otrzymujących spłatę może powstać obowiązek podatkowy na gruncie 

podatku dochodowego od osób fizycznych.   Uzyskanie spłaty lub dopłaty wynikających ze zniesienia 

współwłasności określonych rzeczy (w szczególności nieruchomości) należy traktować analogicznie 

jak przychód ze sprzedaży. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ) 

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) 

3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

755) 

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek 

taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE 

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega przyznanie własności nieodpłatnie (bez 

spłaty pozostałych współwłaścicieli).  

W takim przypadku czynność ta może zostać jednak objęta podatkiem od spadków i darowizn. 
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4. Czym są dane osobowe? 

Każdy z nas może spotkać się z pojęciem danych osobowych. Przeważnie możemy zauważyć 

to pojęcie podczas przekazywanego obowiązku informacyjnego w ramach Polityki Prywatności danej 

strony internetowej oraz kwestii dotyczących logowania do konkretnego portalu, jak również w wielu 

sytuacjach, z którymi spotykamy się na co dzień.  

Obecnie kwestie ochrony danych osobowych reguluje powszechnie znane RODO czyli 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) na gruncie europejskim. W Polsce ponadto kwestie ochrony danych osobowych uzupełnia 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej tj. osobie, której dane dotyczą. Potencjalnie możliwa do identyfikacji osoba fizyczna 

to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, głównie na podstawie 

identyfikatora zawierającego imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji  lub na 

podstawie identyfikatora internetowego bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość 

osoby fizycznej. 

Danymi osobowymi są dane genetyczne, dane biometryczne, jak i dane dotyczące zdrowia. 

Dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech 

genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej 

osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby 

fizycznej. Następnie dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego 

przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby 

fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek 

twarzy lub dane daktyloskopijne. Dane dotyczące zdrowia to dane osobowe oznaczające o zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – 

ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. Z tą formą danych mamy do czynienia bardzo często, a w 

dobie wirusa SARS-COV-2, są one nieodłącznym elementem życia codziennego w kontekście 

wykonywanych badań laboratoryjnych czy informacji dotyczącej zarażenia się lub przechorowania 

covid. 

Dane osobowe możemy podzielić na tzw. dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko) oraz tzw. 

dane osobowe wrażliwe do których zaliczamy: pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 

biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, poglądy polityczne, dane 

dotyczące zdrowia, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej osoby. 

Wspomniany identyfikator internetowy jako dane osobowe to nic innego jak np. adres IP. 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w wyroku z dnia 19.5.2011 r. (I OSK 

1079/10) możemy się dowiedzieć, że „tam gdzie adres IP jest na dłuższy okres lub na stałe przypisany 

do konkretnego urządzenia, a urządzenie to przypisane jest konkretnemu użytkownikowi, to należy 

uznać, że stanowi on daną osobową, jest to bowiem informacja umożliwiająca identyfikację 

konkretnej osoby fizycznej”. 
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Bogate orzecznictwo NSA również zajęło się kwestią tablic rejestracyjnych i rozstrzygnięciem 

czy numery rejestracyjne są to danymi osobowymi. Co ciekawe NSA orzekł w wyroku w sprawie 

numerów rejestracyjnych pojazdów (wyr. z 28.6.2019 r., I OSK 2063/17), że brak możliwości 

powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami 

fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu 

danych osobowych, co jest warte podkreślenia.  

Dane osobowe są prawnie chronione, a ich bezprawne wykorzystanie wiąże się 

z konsekwencjami prawnymi. Należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe są naszą własnością 

i powinniśmy z nich korzystać umiejętnie, ponieważ mogą zostać wykorzystane w niepożądany 

sposób. W razie nielegalnego wykorzystania danych osobowych, nieprawidłowości związanych 

z przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych przez osoby do tego uprawnione są 

przekazywane i analizowane przez Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub Administratorów do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdzie Prezes UODO może nałożyć karę na podmioty 

przetwarzające dane osobowe. Podczas naruszenia danych osobowych przez dany podmiot można 

również dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

 

 

  Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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