
Dlaczego nie jest takie 
jednoznaczne? Praktyczne przypadki 
nieskuteczności uprawnienia.

PRAWO DO 
BYCIA 
ZAPOMNIANYM

Patryk Kuchta
Medicover



JAK TO BYŁO?
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GONZALEZ PRZECIWKO 
GOOGLE

W sytuacji, gdy na liście wyników wyszukiwania po wpisaniu imienia i 
nazwiska danej osoby wyświetlany jest link do strony internetowej zawierające 

informacje o tej osobie, może ona zwrócić się bezpośrednio do operatora 
wyszukiwarki o usunięcie tego linku z tej listy wyników wyszukiwania. 
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Wyrok TSUE z 3maja 2014 roku (sygn. C-131/12)



JAK TO JEST?

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane = skończył się cel przetwarzania danych;

b) wycofana została zgoda na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy do 
przetwarzania danych;

c) przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i wobec takiego 
przetwarzania wniesiony został sprzeciw,

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) usunięcie danych warunkowane jest przepisami prawa;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego.
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Art. 17 RODO, czyli kiedy możemy żądać usunięcia danych?



USUNĄĆ – CZY NA PEWNO?

a) prawo do wolności wypowiedzi i informacji;

b) wykonanie przepisu prawa, bądź realizacja zadania w interesie publicznym;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego

d) cele archiwalne w interesie publicznym, cele historyczne, badania naukowe – jeśli usunięcie 
danych miałoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić takie przetwarzanie;

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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Kiedy art. 17 RODO wskazuje na nieskuteczność wniesionego żądania do 
usunięcia danych



ILE DAŁBYM BY ZAPOMNIEĆ 
CIĘ...

1. Przepisy podatkowe – (Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);

2. Dokumentacja medyczna – ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga 
archiwizacji dokumentacji medycznej przez okres średnio 20 lat;

3. Akta pracownicze – archiwizacja dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat bądź 10 lat;
4. Ustawa o leczeniu niepłodności – PWDL zajmujący się leczeniem niepłodności przechowuje 

dokumentację dotyczącą pobranych zarodków, komórek jajowych jak i ich dawców i biorczyni 
przez okres 90 lat od utworzenia

5. Prawo bankowe - Bank może przechowywać dane osobowe, które są mu niezbędne do oceny 
zdolności kredytowej, jeszcze przez 5 lat od momentu zamknięcia rachunku 

6. Teczka akt osobowych studenta – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
okres przechowywania 50 lat
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Ale nie mogę, bo przepisy prawa na to nie pozwalają!



OBRONA ROSZCZEŃ

Zaleganie z płatnościami

Treść umowy, historia jej wykonania itp.

Niewykonanie umowy

Ustalenie roszczeń
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JAK JEST TERAZ?

TSUE uznało, że Google zobowiązane jest stosować prawo do bycia zapomnianym (dotyczące 
wyników wyszukiwania) tylko w Unii Europejskiej. 
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Wyrok TSUE z 25 września 2019 roku ( sygn. C-507/17) 



Dziękuję za uwagę!
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