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Fundacja Panoptykon – organizacja pozarządowa statutowo powołana do działań na rzecz
ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju technik nadzoru nad społeczeństwem –pragnie zwrócić
Pana uwagę na naruszenia prawa do prywatności, prawa do ochrony danych osobowych oraz wolności
zgromadzeń, do jakich doszło podczas działań policji w dniu 11 listopada br. w Warszawie
w związku z zatrzymaniami osób protestujących przeciwko marszowi skrajnej prawicy.
11 listopada br. w Warszawie miały miejsce demonstracje i pikiety przeciwników manifestacji
organizowanej przez Młodzież Wszechpolską i Obóz NarodowoRadykalny. Podczas akcji ulicznych,
policja wielokrotnie interweniowała – często używając przemocy także wobec uczestników legalnie
odbywających się zgromadzeń. Przykładem takiego naruszenia jest interwencja na rogu ulic
Kapitulnej i Podwale, gdzie legalną pikietę zaatakowała 150osobowa grupa kibiców piłkarskich
o skrajnie prawicowych sympatiach. Obecna na miejscu policja użyła siły do rozbicia legalnie
odbywającej się pikiety (użyto pałek oraz gazu łzawiącego) i zatrzymała kilka osób broniących się
przed atakami bojówki skrajnej prawicy (atakującej m.in. przy użyciu kostki brukowej, rac i butelek),
pomimo że pikieta nie została rozwiązana, a jej uczestnicy nie zostali wezwani do rozejścia się.
Przebieg wyżej opisanych interwencji policji stanowi więc naruszenie Ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.
prawo o zgromadzeniach, w szczególności art. 1, 2 i 12 tejże ustawy.
Ponadto, według relacji uczestników protestów zatrzymanych przez policję, funkcjonariusze
przeprowadzający czynności służbowe na komisariacie przy ulicy Wilczej 21 ujawniali dane osobowe
osób zatrzymanych w obecności wszystkich zatrzymanych przebywających w tym momencie na
komisariacie. Takie zachowanie niewątpliwie stanowi naruszenie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn zm.),
w szczególności art. 1 ust. 1, 23 ust. 1 oraz 27 ust. 1 i 27 ust. 2 tejże ustawy. Dane osobowe osób
zatrzymanych (w związku z faktem iż odnoszą się do poglądów politycznych oraz skazań i orzeczeń
o ukaraniu stanowią także dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych) w żadnym wypadku nie powinny być udostępniane osobom postronnym, zwłaszcza
w sytuacji, gdy na komisariacie przy ul. Wilczej znajdowali się zarówno uczestnicy marszu skrajnej
prawicy, jak i uczestnicy pikiet zorganizowanych przeciwko tej demonstracji.

W opinii Fundacji Panoptykon, opisane powyżej zachowanie policji podczas interwencji
w dniu 11 listopada stanowi poważne naruszenie swobody zgromadzeń, prawa do prywatności oraz
prawa obywateli do ochrony danych osobowych. Niezależnie od powodów i zasadności podjęcia przez
policję interwencji, przebieg czynności służbowych nie może naruszać obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności praw podstawowych zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień ze strony
Komendy Stołecznej Policji wraz z informacją o podjętych działaniach, które zagwarantują
w przyszłości ochronę podstawowych praw i wolności podczas zgromadzeń publicznych.
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