Jak złożyć skargę do Prezesa UODO
na działania Administratora danych (SGGW)
Zacznijmy od tego, że są dwa sposoby, jeden tradycyjny drugi bardziej cyfrowy, wystarczy
że wybierzesz jeden.
I.

Wysyłka skargi pocztą polską (uwaga, nie polecamy kurierów i innych)
1) Pobierz dokument, wydrukuj. Uzupełnij adres zgodnie z dokumentami a jeżeli chcesz
otrzymać odpowiedź na inny adres, podaj również adres korespondencyjny.
Uzupełnij miejscowość, datę i nie zapomnij się podpisać na ostatniej stronie!
Skarga do Prezesa UODO - do druku
Możesz wypełnić dokument na komputerze korzystając np. z Adobe Acrobat
https://www.youtube.com/watch?v=DtZFc_R1dgw
2) Wydrukuj komunikat SGGW w sprawie wycieku danych i dołącz do skargi.
Komunikat SGGW z dnia 14 listopada 2019r.
3) Dołącz do skargi potwierdzenie, że sprawa dotyczy twojej osoby.
a. Jeżeli jesteś studentem załącz ksero swojej legitymacji.
b. Jeżeli jesteś kandydatem załącz wydruk z USOS, że kandydowałeś.
c. Jeżeli żadne z powyższych (bo było kandydowałeś/studiowałeś w
zamierzchłych czasach :) ) przekreśl ostatni załącznik (nr 2) i dołącz
oświadczenie, że byłeś studentem lub kandydatem. Wystarczy jedno zdanie,
że oświadczasz że tak było, adres, data, podpis.
4) Zapakuj w kopertę wszystkie dokumenty wymienione powyżej. Zaadresuj na:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

5) List musisz wysłać jako polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
To oznacza, że wypełniasz dwie karteczki:
a) Potwierdzenie nadania (przykład)
b) Potwierdzenie odbioru (przykład
)
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II.

Wysyłka za pomocą EPUAP
W tym przypadku potrzebujesz Profil Zaufany, albo e-dowód. Możesz również
utworzyć profil zaufany (do czego zachęcamy) za pośrednictwem swojego banku co
skraca znacznie czas i nie trzeba iść do żadnego urzędu. Więcej informacji
znajdziesz tutaj.

1) Wchodzisz na portal epuap.gov.pl, wybierasz pismo ogólne do podmiotu
publicznego.
Pismo ogólne do podmiotu publicznego
2) Po zalogowaniu pojawi się formularz “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. W
polu “Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wprowadź:
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pojawi się na liście podpowiedzi, więc wybierz tą instytucję z listy.
3) W polu “Rodzaj pisma” wybierz
Skarga
4) W polu “Tytuł pisma” wprowadź
Skarga na administratora danych
5) W polu “Treść” wprowadź
Wnoszę skargę jak w załączeniu.
6) Uzupełnij dokument skargi w wersji elektronicznej
Skarga do Prezesa UODO - dokument
pobierz ją w DOCX albo ODT, albo takiej jakie masz oprogramowanie na komputerze i
uzupełnij dane adresowe, jeżeli masz inny adres korespondencyj również go uzupełnij.
Podaj datę i miejscowość. W miejscu podpisu wpisz swoje imię i nazwisko.
albo uzupełnij wersję do druku w jakimś oprogramowaniu
Skarga do Prezesa UODO - do druku

Możesz wypełnić dokument na komputerze korzystając np. z Adobe Acrobat
https://www.youtube.com/watch?v=DtZFc_R1dgw
7) Jak uzupełniłeś dokument wygeneruj plik PDF (tak będzie prościej dla urzędu)
8) W polu “Dodaj załącznik” wybierz wygenerowany plik z pismem skargi.
9) W polu “Opis załącznika” wprowadź nazwę “Skarga do Prezesa UODO”

10) Dołącz do skargi potwierdzenie, że sprawa dotyczy twojej osoby.
a. Jeżeli jesteś studentem załącz skan swojej legitymacji.
b. Jeżeli jesteś kandydatem załącz wydruk z USOS, że kandydowałeś.
c. Jeżeli żadne z powyższych (bo było kandydowałeś/studiowałeś w
zamierzchłych czasach :) ) usuń ostatni załącznik (nr 2) w treści pisma i
dołącz oświadczenie, że byłeś studentem lub kandydatem. Wystarczy jedno
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zdanie, że oświadczasz że tak było, adres, data, podpis - zeskanuj takie
oświadczenie i dołącz razem ze skargą.
11) Skontroluj czy masz DWA załączniki (pismo i skan legitymacji lub inne potwierdzenie że
masz związek ze sprawą) !
12) Sprawdź i uzupełnij dane w sekcji “Dane kontaktowe”
13) Kliknij Dalej
14) Kliknij Przejdź do podpisu
15) Kliknij Podpisz podpisem zaufanym
16) Wprowadź kod z SMS
17) Pismo zostanie wysłane

III. Na koniec zachęcamy obserwowania informacji na stronie
www.pokrzywdzenisggw.pl
Obserwujemy dość skuteczne działania polegające na próbie zablokowania grup i działań
studentów na różnych portalach (FB, TW), dlatego uważamy że lepiej skorzystać ze strony www.
Będziemy na bieżąco przekazywać Ci informacje o kolejnych krokach jakie możesz podjąć w
związku z naruszeniem ochrony danych osobowych przez SGGW.
Pamiętaj, że do niczego się nie zobowiązujesz, dostajesz po prostu rady co można zrobić w tej
sprawie. Co najważniejsze nie chcemy od Ciebie żadnych pieniędzy.
Pracujemy nad FAQ z odpowiedziami na najczęstsze pytania, rozmawiamy z kancelariami i
staramy się to zorganizować. Więcej szczegółów napiszemy niebawem.
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