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Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku

Kradzież dokumentu;

Pozostawienie dokumentu jako zastawu;

Posłużenie się cudzym dokumentem;

Lekkomyślne podanie danych;



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku

Włamanie do systemu informatycznego;

Inne naruszenie ochrony danych osobowych: kosz na 
śmieci, drukarka, czysty ekran;

Nieuczciwy pracownik lub współpracownik;



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku

Zakup telefonów;

Pożyczka do spłacenia;

Podpisana umowa abonamentowa;

Prowadzenie działalności gospodarczej – problem 
biurowców;

Kradzież wypożyczanego samochodu;



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku

Mandaty i punkty karne;

„Nigeryjski przekręt”;

Prowadzenie fałszywej działalności biznesowej i 
wyłudzania np. zwrotu podatku;

Udział w praniu brudnych pieniędzy.



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Wpis w BIK

Wpis w KRD

Giełdy wierzytelności



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku:

• „Nawet śmierć nas nie ochroni” – stwierdzenie 
nabycia spadku;

• Powództwo przeciwegzekucyjne – czyli płacimy drugi 
raz;

• Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa;

• Reakcja – alerty, wymiana dokumentów



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku:

• Kto może być pokrzywdzonym?

KAŻDY

• Kto może być sprawcą?

KAŻDY



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku:

• Skąd się dowiemy?

NAJCZĘŚCIEJ Z PASKA Z WYNAGRODZENIEM

• Kiedy się dowiemy?

ZAWSZE „PO PTOKACH”



Odpowiedzialność 
za kradzież 
tożsamości –
studium przypadku:

• Jak zapobiegać?

EDUKOWAĆ, UWAŻAĆ, ALE BEZ GWARANCJI

• Co robić, gdy jesteśmy ofiarą?

NIE BAGATELIZOWAĆ



Uwagi na tle 
sprawy 
morele.net:

• „Spółka nie dopełniła obowiązku zastosowania
odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych jej
klientów, co skutkowało dwukrotnym uzyskaniem
dostępu do […] przez osobę bądź osoby
nieuprawnione, a w konsekwencji również i dostępu
do bazy danych wszystkich klientów Spółki w
łącznej liczbie około 2 200 000 (około dwóch
milionów dwustu tysięcy) osób; tym samym,
poprzedzające wystąpienie naruszenia działania
Spółki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzania danych należy uznać za nieskuteczne,
albowiem nie przyczyniły się one do wyeliminowania
ryzyka zaistnienia szkód.”



Uwagi na tle 
sprawy 
morele.net:

• „… naruszenie przez Spółkę obowiązków zastosowania
środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych
danych, przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, pociąga za sobą potencjalną, ale realną
możliwość wykorzystania tych danych przez podmioty trzecie
bez wiedzy i wbrew woli osób, których dane dotyczą,
niezgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679, np. w celu
zawarcia stosunków prawnych lub zaciągnięcia zobowiązań w
imieniu osób, których dane ujawniono; znaczący wpływ na
wagę naruszenia ma również okoliczność, że na Spółce,
przetwarzającej dane osobowe w sposób profesjonalny, w
ramach jej działalności, ciąży większa odpowiedzialność i
większe wymagania niż na podmiocie przetwarzającym dane
osobowe w ramach działalności ubocznej, incydentalnie lub na
niewielką skalę; prowadząc działalność komercyjną, a przy tym
gromadząc dane za pośrednictwem sieci Internet, Spółka jako
administrator tych danych powinna podjąć wszelkie niezbędne
działania i dochować należytej staranności w doborze środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających
bezpieczeństwo i poufność danych.”



Uwagi na tle 
sprawy 
morele.net:

• „… wskazać należy, że kontrola dostępu i
uwierzytelnianie to podstawowe środki
bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed
nieautoryzowanym dostępem do systemu
informatycznego wykorzystywanego do
przetwarzania danych osobowych. Zapewnienie
dostępu uprawnionym użytkownikom i zapobieganie
nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług to
jeden z wzorcowych elementów bezpieczeństwa, na
którą wskazuje m.in. norma PN-EN ISO/IEC
27001:2017-06.”



Uwagi na tle 
sprawy 
morele.net:

• „Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i
Informacji (ENISA) w swoich wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
wydanych w 2016 r. (…), w ramach kontroli dostępu i
uwierzytelniania rekomenduje stosowanie
mechanizmu uwierzytelnia dwuetapowego dla
systemów obejmujących dostęp do danych
osobowych.”



Uwagi na tle 
sprawy 
morele.net:

• „Fundacja OWASP, (…), w swoim dokumencie
„OWASP Top 10 – 2017”[2], przedstawia listę
największych zagrożeń dla aplikacji internetowych
wraz z metodami zapobiegania im. Jednym z nich
jest przełamanie środka uwierzytelniającego
(najczęściej jednoetapowego). Jako środek
zapobiegawczy rekomendowane jest stosowanie
wieloetapowego uwierzytelniania jako sposób na
znaczne zminimalizowanie ryzyka przełamania
zabezpieczeń.”



Ogólne 
rozporządzenie 
o ochronie 
danych 
osobowych:

(75) Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, o
różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożeń, może
wynikać z przetwarzania danych osobowych mogącego
prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód
majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności:
jeżeli przetwarzanie może poskutkować
dyskryminacją, kradzieżą tożsamości lub oszustwem
dotyczącym tożsamości, stratą finansową, naruszeniem
dobrego imienia, naruszeniem poufności danych
osobowych chronionych tajemnicą zawodową,
nieuprawnionym odwróceniem pseudonimizacji lub
wszelką inną znaczną szkodą gospodarczą lub
społeczną; jeżeli osoby, których dane dotyczą, mogą
zostać pozbawione przysługujących im praw i wolności
lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi
danymi osobowymi;



Odpowiedzialność 
cywilna za 
naruszenie dóbr 
osobistych:

• Art. 23 kodeksu cywilnego:

• Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie
od ochrony przewidzianej w innych przepisach.



Odpowiedzialność 
cywilna za 
naruszenie dóbr 
osobistych:

• Art. 24 kodeksu cywilnego:

• § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania,
chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego
naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności
potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności
ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w
kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny.

• § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została
wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może
żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.



Odpowiedzialność 
cywilna za 
wyrządzona 
szkodę:

• Art. 415 kodeksu cywilnego:

• Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę,
obowiązany jest do jej naprawienia.



Odpowiedzialność 
cywilna za 
wyrządzona 
szkodę:

• Art. 82 RODO:

• Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub
niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego
rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora
lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za
poniesioną szkodę.



Odpowiedzialność 
karna za kradzież 
tożsamości:

• Art. 190a kodeksu karnego:

• § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się
pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej
dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest
ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia
jej szkody majątkowej lub osobistej.

• § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub
2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2
do 12.

• § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2
następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Odpowiedzialność 
karna za kradzież 
tożsamości:

• Art. 286 kodeksu karnego:

• § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



Odpowiedzialność 
karna za 
doprowadzenie do 
kradzieży 
tożsamości:

• Art. 266 kodeksu karnego:

• § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na
siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną,
społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.



Odpowiedzialność 
karna za 
doprowadzenie do 
kradzieży 
tożsamości:

• Art. 269b kodeksu karnego: 

• § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia
innym osobom urządzenia lub programy
komputerowe przystosowane do popełnienia
przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art.
267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art.
269 § 1 lub 2 albo art. 269a, a także hasła
komputerowe, kody dostępu lub inne dane
umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji
przechowywanych w systemie informatycznym,
systemie teleinformatycznym lub sieci
teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Dziękuje za uwagę

www.kancelaria-cygan.pl

http://www.kancelaria-cygan.pl/

