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Analiza 

 

Termin: 72 godziny od stwierdzenia przez administratora naruszenia ochrony danych 
osobowych  

art. 33 ust. 1 RODO „W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator 
bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po 
stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu”. 

 

Sposób zgłoszenia 
Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych można dokonać do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce, jeśli to on jest właściwy, następującymi 
kanałami: 
 
 
1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza elektroniczne-

go dostępnego na platformie biznes.gov.pl: 
 

a. Logowanie do platformy odbywa się poprzez: 
 

i. Profil Zaufany - informacje dot. profilu  

ii. e-Dowód - informacje dot. e-Dowodu  

 
b. Zgłoszenie można podpisać na dwa sposoby, przy użyciu: 

 
i. podpisu kwalifikowanego  

ii. Profilu Zaufanego. 

 
 
 
 
 
 

Naruszenie przepisów RODO 
 

Jak dokonać zgłoszenia? 
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2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną 

skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP 
 

a. Usługa wymaga zalogowania na stronę https://epuap.gov.pl/: 
 

i. poprzez Profil Zaufany; 

ii. poprzez e-Dowód; 

iii. poprzez usługę mojeID  

 
b. Zgłoszenie można podpisać na dwa sposoby, przy użyciu: 

 
i. podpisu kwalifikowanego; 

ii. Profilu Zaufanego. 

 
3. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza za pomocą pisma 

ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl (Jak znaleźć Urząd w for-
mularzu pisma ogólnego?) lub platformie epuap.gov.pl; 
 

4. Tradycyjną pocztą wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu. Aktualny 
adres – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: 

 
a. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego termin 

uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
 

• wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji 
publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania;  

• nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo 
placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;  

• złożone w polskim urzędzie konsularnym;  

• złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku. 

 
b. Korespondencja powinna być nadana listem poleconym za potwierdzeniem 

nadania, z oznaczeniem godziny nadania.  
 

 

 

 

 

 

 

https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/id/0000/wniosek,45
https://uodo.gov.pl/data/zdjecia/uodo.PNG
https://uodo.gov.pl/data/zdjecia/uodo.PNG
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67435948?cm=DOCUMENT
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Kontakt :  

 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą 
ekspertką.  

 

 

 
 
Anna Matusiak-Wekiera 

Radca prawny 
 

Head of Data Protection/Compliance Practice 
anna.matusiak-wekiera@jdp-law.pl 
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