Art. 8 EKPC
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia
prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w
korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym
społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe,
bezpieczeństwo publiczne dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę
porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i
moralności, ochronę praw i wolności innych osób.

Soft law Rady Europy
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Konwencja nr 108 RE o ochronie osób w związku z
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (1981)
Wytyczne Europejskiego Komitetu ds. Współpracy Prawnej
dotyczące ochrony jednostek związane z gromadzeniem i
przetwarzaniem danych za pośrednictwem monitoringu
wizyjnego (2003)
Opinia Komisji Weneckiej w sprawie monitoringu wizyjnego
stosowanego przez prywatnych operatorów i władze publiczne w
kontekście ochrony praw człowieka (2007)
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego RE w sprawie
monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej

Cenzura przestrzeni publicznej?
Czy możemy oczekiwać prywatności na ulicy
lub w miejscu pracy?

Monitoring wizyjny w orzecznictwie ETPCz...
●

Friedl v. Austria (31 stycznia 1995 r., skarga nr 15225/ 89)

●

Herbecq v. Belgia (14 stycznia 1998 r., skarga nr 32200/96 i 32201/00)

●

P.G. i J. H. v. Wielka Brytania (25 września 2001 r., skarga nr 44787/ 98);

●

Allan v. Wielka Brytania (5 listopada 2002 r., skarga nr 48539/ 99);

●

Peck v. Wielka Brytania (28 stycznia 2003 r., skarga nr 44647/98);

●

Perry v. Wielka Brytania (17 lipca 2003 r., skarga nr 63737/ 00);

●

Martin v. Wielka Brytania (19 lutego 2004 r., skarga nr 63608/ 00);

●

Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bułgaria
(28 czerwca 2007 r. skarga nr 62540/ 00);

●

Szypusz v. Wielka Brytania (21 września 2010 r., skarga nr 8400/07);

●

Köpke v. Niemcy (5 października 2010 r., skarga nr 420/ 07);

Sprawy zakomunikowane: Gorlov v. Rosja, skarga nr 27057/06

...w przestrzeni miejskiej

Peck v. Wielka Brytania
(28 stycznia 2003 r., skarga nr 44647/98)

...w zakładach zamkniętych i na posterunku policji

Perry v. Wielka Brytania
(17 lipca 2003 r., skarga nr 63737/ 00)
Allan v. Wielka Brytania
(5 listopada 2002 r., skarga nr 48539/ 99)

...jako dowód
w procesie karnym?

...w miejscu pracy

Kőpke v. Niemcy
(5 października 2010 r., skarga nr 420/ 07)
„Sądy krajowe utrzymały odpowiednią równowagę pomiędzy prawem pracownika do
poszanowania życia prywatnego a prawem pracodawcy do ochrony własności oraz
interesem publicznym w postaci ochrony dobra wymiaru sprawiedliwości.”
ALE
„W tej sprawie zadecydował o tym splot bardzo szczegółowych okoliczności, które
przechyliły szalę na rzecz pozwanego. W innych sprawach, które trafią do Trybunału w
przyszłości, może on wyważyć interesy stron w zupełnie inny sposób, całkowicie zdając
sobie sprawę z tego jak dalece mogą ingerować w sferę prywatności nowoczesne i coraz
bardziej wyrafinowane technologie.”

Podsumowanie
- Pojęcie „prywatności” może rozciągać się na zachowania jednostki w przestrzeni publicznej.
- Musi istnieć wyraźna i precyzyjna podstawa prawna o randze ustawowej do stosowania CCTV zarówno
przez podmioty prywatne jak i publiczne, określająca konkretne cele, które w danym przypadku ma
realizować monitoring wizyjny, okres przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia przed
nieuprawnionym dostępem.
- CCTV może być stosowany wyłącznie, gdy mniej inwazyjne środki (lepsze oświetlenie, mocniej
zabezpieczone drzwi, alarm przeciwwłamaniowy) nie są w stanie osiągnąć założonego celu oraz nie może
obejmować swym zasięgiem większej przestrzeni lub większej liczby osób niż jest to konieczne dla
osiągnięcia tych celów.
- Niedopuszczane jest co do zasady wykorzystywanie nagrań z monitoringu do celów niezwiązanych z
jego podstawowym zastosowaniem, w szczególności przekazywanie i rozpowszechnianie gromadzonych
nagrań w mediach.
- Jeżeli nagrania znalazły się w mediach, kluczowa jest efektywna anonimizacja osób objętych zasięgiem
monitoringu.
- Warunkiem zastosowania monitoringu jest co do zasady wyraźne poinformowanie o jego obecności,
zasięgu oraz o danych administratora gromadzonych nagrań.
- Uzasadnione oczekiwanie prywatności może być ograniczone jeśli osoba objęta monitoringiem bierze
udział w wydarzeniu publicznym (np. demonstracji) lub dopuszcza się popełnienia przestępstwa.
- Nagrania z monitoringu wizyjnego stosowanego z naruszeniem prawa do prywatności nie powinny być
dopuszczone jako dowód w postępowaniu, który obciąża osobę zarejestrowaną.

Dziękuję za uwagę!
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