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NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH
KREDYTOBIORCY JAKO SKUTEK
UCHYBIENIA PRZEZ BANK ZASADOM
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Teza wyroku SN z 11.02.2015 r. (I CSK 868/14)1:
Uchybienie przepisom o ochronie danych osobowych nie w kaĝdym wypadku
musi prowadziÊ do naruszenia dóbr osobistych, konieczne jest wiÚc zawsze poddanie ocenie przedmiotu, charakteru i skutków tego uchybienia. Jeĝeli w wyniku
nienaleĝytej dbaïoĂci obinteresy osoby, której dane osobowe sÈ gromadzone i przetwarzane, nastÈpiïo wkroczenie wb sferÚ wartoĂci o charakterze niemajÈtkowym,
wiÈĝÈcych siÚ z osobowoĂciÈ czïowieka, uznanych powszechnie w spoïeczeñstwie,
to poza Ărodkami administracyjnymi przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych pokrzywdzony moĝe siÚgnÈÊ równieĝ po moĝliwoĂci obrony przewidziane w art. 24 KC. Walory jednostki jako potencjalnego kredytobiorcy wywoïujÈ wprawdzie skutki na pïaszczyěnie majÈtkowej, ale skutki te sÈ wynikiem
oceny cech i wïaĂciwoĂci podmiotowych naleĝÈcych do sfery osobowoĂci czïowieka,
takich jak jego rzetelnoĂÊ i odpowiedzialnoĂÊ, budujÈca obraz wiarygodnoĂci jako
kontrahenta.
*
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Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikoïaja Kopernika w Toruniu oraz aplikantem radcowskim przy OkrÚgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
TezÚ i uzasadnienie wyroku opublikowano w „Monitorze Prawa Bankowego” 2015, nr 10,
s.b8–13.
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Glosa do wyroku SN z 24.07.2014 r.
(I CSK 868/14)
I. Polski system wymiany informacji kredytowej jest wysoko oceniany przez
Bank ¥wiatowy2. Dochodzi w nim jednak do nieprawidïowoĂci, cobzostaïo zauwaĝone przez Rzecznika Praw Obywatelskich3. W tym kontekĂcie warto poĂwiÚciÊ uwagÚ wyrokowi SN zb11.02.2015 r. (I CSK 868/14), szeroko komentowanemu wbpublicystyce4. Odpowiedziano w nim twierdzÈco na pytanie, analizowane do tej pory
wbujÚciu biur informacji gospodarczej5 oraz Biura Informacji Kredytowej S.A.6, czy
w razie naruszenia przez bank reguï wykonywania operacji na danych osobowych
(okreĂlonych w ustawie zb29.08.1997br. obochronie danych osobowych7) moĝe dojĂÊ
do naruszenia dóbr osobistych osoby, której dane tebdotyczÈ?
Z uwagi na precedensowy charakter komentowanego judykatu i jego znaczenie
dla praktyki obrotu, w niniejszej glosie zostanÈ poddane bliĝszej analizie kwestie
braku niezwïocznej aktualizacji przez instytucjÚ bankowÈ danych osobowych kredytobiorcy (zgromadzonych wbBIK S.A.) jako przykïadu naruszenia zasad ich przetwarzania oraz bÚdÈcego nastÚpstwem tego zdarzenia naruszenia dóbr osobistych
klienta banku.
II. Wyrok zapadï na tle nastÚpujÈcego stanu faktycznego. Powód zawarï z pozwanym bankiem umowÚ kredytu konsumpcyjnego odnawialnego z kartÈ pïatniczÈ. Uprawniaïa ona bank m.in. dobprzekazywania instytucjom finansowym informacji (za poĂrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.) ob powstaïych na jej
podstawie zobowiÈzaniach. Kredytobiorca wypowiedziaï umowÚ, oĂwiadczajÈc jednoczeĂnie, ĝe jest Ăwiadomy powstaïego na jej podstawie zadïuĝenia wobec pozwanego. Pomimo zapïaty dïugu, bank przekazaï dobBIK S.A. informacjÚ o wygaĂniÚciu
zobowiÈzañ powoda dopiero po jego interwencji. Przez kilka miesiÚcy figurowaï
2

3
4

5

6
7

Zob. Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Economy profile 2016.
Poland, The World Bank, Washington D.C. 2016, s. 60–64, http://www.doingbusiness.org/ (dostÚp: 10.05.2016 r.).
Por. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa ZwiÈzku Banków Polskich z 23.02.2015br.,
(V.7220.52.2015.EG), https://www.rpo.gov.pl (dostÚp: 10.05.2016 r.).
Zob. np. M. T. Kïoda, Naruszenie dóbr osobistych klienta banku, „Rzeczpospolita” 2015, nr 246,
s. F4; E.b M.b Radliñska, Szybkie wykreĂlenie spïaconych dïugów, „Dziennik Gazeta Prawna”
2015, nr 102, s. F3.
Zob. np.: wyrok SN zb 18.09.2014 r. (V CSK 649/13), OSG 2015, nr 7, poz. 52; wyrok SN
zb 26.10.2011 r. (III CSK 16/11), http://sn.pl (dostÚp: 10.05.2016 r.); wyrok SA w Krakowie
zb21.05.2010 r. (I ACa 430/10), OSA 2011, nr 4, poz. 12; por. teĝ M. BÈczyk, PrzeglÈd orzecznictwa SN w sprawach bankowych za okres od lipca dobgrudnia 2011 r., „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 10, s. 49–50.
Por. m.in. wyrok SN zb15.02.2008 r. (I CSK 358/07), OSNC 2009, nr 4, poz. 63; zob. teĝ K. Zacharzewski, Naruszenie dóbr osobistych przez instytucjÚ finansowÈ, „Glosa” 2009, nr 2, s. 66–75.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm., dalej: „u.o.d.o”.
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on zatem w BIK S.A. jako dïuĝnik pozwanego, cobbyïo przyczynÈ odmowy udzielenia mu kredytów w innych bankach. Powód wniósï powództwo o ochronÚ dóbr
osobistych, zadoĂÊuczynienie ibodszkodowanie. SO uwzglÚdniï powództwo wbczÚĂci
dotyczÈcej odszkodowania, natomiast SA oddaliï apelacjÚ powoda. SN uwzglÚdniï
skargÚ kasacyjnÈ wniesionÈ przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
III. W glosowanym orzeczeniu przyjÚto, ĝe zaniedbanie przez pozwany bank
niezwïocznego podjÚcia czynnoĂci prowadzÈcych do aktualizacji w BIK S.A. zapisów
ob niespïaconym, niewielkim zadïuĝeniu powoda naruszyïo zasady przetwarzania
danych osobowych okreĂlone w u.o.d.o.
Niektóre informacje zawarte np. w umowie kredytowej (objÚte tajemnicÈ bankowÈ) majÈ charakter danych osobowych8. Bank-administrator danych osobowych,
wykonujÈcy jakiekolwiek operacje na danych osobowych kredytobiorcy, jest zatem
zobowiÈzany zapewniÊ, aby byïy one m.in. zgodne zbrzeczywistym stanem rzeczy9
(merytorycznie poprawne w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 3 in principio u.o.d.o.).
ObowiÈzek ten musi byÊ przestrzegany nabkaĝdym etapie przetwarzania danych
osobowych klienta banku, czyli wb fazie przedkontraktowej (np.b wb zakresie objÚtym wnioskiem o udzielenie kredytu), wbtrakcie trwania umowy kredytowej oraz
po jej wygaĂniÚciu (np. w przypadku przewidzianym wb art.b 105a ust. 2 ustawy
zb 29.08.1997 r. Prawo bankowe10). De lege lata brak bowiem podstaw, by czyniÊ
wb tym zakresie dystynkcje i faworyzowaÊ którykolwiek zb wymienionych etapów
przetwarzania danych osobowych. ZabtakÈ interpretacjÈ przemawia równieĝ interes osoby, której dane dotyczÈ.
Do naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 3 in principio u.o.d.o. moĝe dojĂÊ np. w wyniku
braku niezwïocznego przekazania przez bank dobBIK S.A. zawiadomienia o spïaceniu
przez byïego kredytobiorcÚ dïugu wzglÚdem niego i dopuszczenie do funkcjonowania
wbsystemie wymiany informacji kredytowej (przez nieproporcjonalnie dïugi czas wobec moĝliwoĂci wspóïczesnych ibpowszechnie dostÚpnych Ărodków przesyïu danych)
nieaktualnych wiadomoĂci na jego temat. Dla oceny bezprawnoĂci tego zachowania
nie ma natomiast znaczenia to,bjakiej kwoty dotyczÈ nieaktualne dane o zadïuĝeniu.
Za merytorycznie niepoprawne w ujÚciu art. 26 ust. 1 pkt 3 in principio u.o.d.o. naleĝy bowiem uznaÊ informacje obobiektywnie wysokim ibniskim, lecz nieistniejÈcym
dïugu (lege non distinguente). TÚ prima facie rygorystycznÈ wykïadniÚ wydaje siÚ
wspieraÊ art. 26 ust. 1 in principio u.o.d.o., nakïadajÈcy na administratora danych
8

9
10

Zob. R.W. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, DopuszczalnoĂÊ przetwarzania informacji stanowiÈcych
tajemnicÚ bankowÈ dla celów statystycznych, „PrzeglÈd Prawa Handlowego” 2008, nr 10, s.b22;
zob. teĝ wyrok NSA wb Warszawie z 04.04.2003 r. (II SA 2935/02), „Palestra” 2004, nr 7–8,
s.b251–254.
P. Barta, P. Litwiñski, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa
2015, s.b299–300.
Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.
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osobowych obowiÈzek doïoĝenia szczególnej starannoĂci wbcelu ochrony interesów (majÈtkowych oraz niemajÈtkowych11) osób, których dane tebdotyczÈ. Ma tobbyÊ
zatem starannoĂÊ wiÚksza od naleĝytej (art. 355 k.c.12), a wiÚc podobna dobtej, jakÈ
wymaga siÚ np.bodbdziennikarzy przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiaïów prasowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy zb26.01.1984 r. Prawo prasowe13)14. Szczególnej
starannoĂci nie dochowuje bank, który nie dokonuje niezwïocznie korekty informacji
w BIK S.A. objakimkolwiek nieaktualnym zadïuĝeniu kredytobiorcy wzglÚdem niego.
Trudno takĝe wyobraziÊ sobie skutecznoĂÊ obrony banku przed zarzutem dopuszczenia dobfunkcjonowania wbobrocie danych osobowych niezgodnych, w jakimkolwiek
zakresie, zbrzeczywistym stanem rzeczy w ujÚciu misji jakÈ peïni onbwbgospodarce
wolnorynkowej (podmiot zaufania publicznego15).
Analizowane zaniechanie instytucji bankowej wydaje siÚ naruszaÊ takĝe inne niĝ
art.b26 ust. 1 pkt 3 in principio u.o.d.o. przepisy tej ustawy, w tym prawo kaĝdego
do ochrony dotyczÈcych go danych osobowych (art. 1 ust. 1) oraz obowiÈzek ich
przetwarzania zgodnie zbprawem (art. 26 ust. 1 pkt 1). W szerszym kontekĂcie, lecz
pozostajÈcym w funkcjonalnym zwiÈzku zbprzepisami u.o.d.o., uchybia ono natomiast
normom (implementowanej przez u.o.d.o. ib majÈcej znaczenie dla jej wykïadni16)
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego ib Rady z 24.10.1995b r. wb sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ibswobodnego
przepïywu tych danych17, a takĝe, gwarantowanej konstytucyjnie oraz realizowanej
przez przepisy u.o.d.o., autonomii informacyjnej18 (art. 51 Konstytucji RP19) oraz
pozostajÈcemu zbniÈ wbzwiÈzku prawu dobprywatnoĂci (art. 47 Konstytucji RP).
IV. W ocenie SN naruszenie przez bank zasad przetwarzania danych osobowych, okreĂlonych w u.o.d.o., doprowadziïo do naruszenia dóbr osobistych powoda.
Zarówno z punktu widzenia potencjalnych kredytobiorców, jak i caïego sektora
bankowego, niezmiernie waĝne jest to, aby wiadomoĂci zgromadzone w BIK S.A.

11

12
13
14
15
16
17
18

19

ZwiÈzanych np. z poszanowaniem prywatnoĂci, intymnoĂci, samodzielnym ksztaïtowaniem wizerunku wobec innych ludzi oraz instytucji lub prawem do dobrej sïawy. Zob. wyrok WSA wbWarszawie z 05.11.2010 r. (IIb SA/Wa 964/10), http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dostÚp: 10.05.2016 r.).
Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.
Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.
Tak wyrok WSA w Warszawie z 05.11.2010 r. (II SA/Wa 964/10), http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
(dostÚp: 10.05.2016 r.).
Por. np. M. BÈczyk [w:] Prawo bankowe. Komentarz, M. BÈczyk, E.bFojcik-Mastalska, L. Góral,
J.bPisiuliñski, W.bPyzioï, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 539.
Tak m.in. wyrok SN zb15.02.2008 r. (I CSK 358/07), OSNC 2009 nr 4, poz. 63.
Dz.Urz.UE.L z 1995 r. Nr 281, s. 31 i n. ze zm.
Bliĝej o konstytucyjnych gwarancjach autonomii informacyjnej np.: wyrok TK z 19.02.2002 r.
(U 3/01), OTK-A 2002, nr 1, poz. 3; wyrok TK z 20.11.2002 r. (K 41/02), OTK-A 2002, nr 6,
poz.b83.
Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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byïy wiarygodne. Dane te tworzÈ sui generis obraz (wizerunek) uczestnika obrotu kredytowego, zb którym mogÈ zapoznaÊ siÚ instytucje finansowe poprzez sporzÈdzany przez BIK S.A. raport o kredytobiorcy (stanowiÈcy podstawÚ oceny jego
wiarygodnoĂci, czyli tzw. scoringu20). JeĂli transfer informacji pomiÚdzy bankiem
a BIK S.A. przebiega zgodnie zb prawem, to jest on ksztaïtowany gïównie przez
historiÚ kredytowÈ potencjalnego kontrahenta instytucji finansowej (przedstawiajÈcÈ sposób dotychczasowego wykonywania zaciÈgniÚtych przez niego zobowiÈzañ
kredytowych, a przez to ukazujÈcÈ czÚĂÊ cech ibwïaĂciwoĂci podmiotowych naleĝÈcych do sfery jego osobowoĂci). Gdy bank uchybia zasadom przetwarzania danych
osobowych, okreĂlonym w u.o.d.o., tobobraz klienta banku ulega znieksztaïceniu.
Kredytobiorcy przypisywane sÈ lepsze lub gorsze niĝ wbrzeczywistoĂci cechy ibwïaĂciwoĂci podmiotowe, co zasadniczo pozostaje poza jego wiedzÈ, gdyĝ nie uczestniczy on aktywnie wbprocesie wymiany informacji kredytowej. W wiÚkszoĂci takich
przypadków nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych zainteresowanego. Dotyczy tobszczególnie sytuacji bezprawnego sanowania wizerunku uczestnika obrotu
kredytowego. Jeĝeli jednak znieksztaïcony wizerunek, rzetelnego wbrzeczywistoĂci
uczestnika obrotu kredytowego, okazuje siÚ niekorzystny (np. prezentuje go jako
osobÚ niedajÈcÈ gwarancji prawidïowego wywiÈzywania siÚ zb zobowiÈzañ kredytowych) ib wb wyniku zapoznania siÚ zb nim przez instytucje finansowe dochodzi
dob wydania tylu (niezrozumiaïych dla niego) negatywnych decyzji kredytowych,
ĝeb wb zasadzie utrudnia albo uniemoĝliwia mu siÚ dostÚp dob rynku usïug kredytowych, tobnaleĝy przyjÈÊ, iĝ uchybienie przez bank przepisom u.o.d.o. prowadzi
dob naruszenia jego godnoĂci lub „rzetelnoĂci w spïacaniu dïugów”21.
Solidny kredytobiorca, tkwiÈcy wbuzasadnionym przekonaniu obwïasnej wartoĂci,
mabbowiem prawo oczekiwaÊ szacunku zebstrony m.in. instytucji finansowych oraz byÊ rozczarowany ibzdezorientowany wówczas, gdy odmawia siÚ mu
udzielania kredytu zbuwagi na jego rzekomÈ niewiarygodnoĂÊ.
Stanowisko przyjÚte przez SN w glosowanym orzeczeniu speïnia, jak siÚ wydaje,
kryterium obiektywne istoty dóbr osobistych22. Obecnie korzystanie zb kredytów
jest zjawiskiem powszechnym. Objego skali ĂwiadczÈ chociaĝby dane statystyczne,
w tym ogólna wysokoĂÊ zadïuĝenia23, oraz liczba osób, których dane zgromadzone

20
21
22
23

Zob. M. BÈczyk [w:] Prawo..., op. cit., s. 559–561.
O moĝliwoĂÊ wyodrÚbnienia tego dobra osobistego wskazano w wyroku SA w Warszawie
zb19.11.2013 r. (IbACa 832/13), niepubl.
Por. M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, t. I, K. Pietrzykowski (red.),
C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 109–110.
Zadïuĝenie „osób prywatnych” w sektorze bankowym (ïÈcznie ze SKOK) na koniec 2015 r.
wyniosïo 547,9 mld zïotych (wzrost o 71,7 mld zï wobec koñca 2012 r.). Por. Raport Kwartalny Biura Informacji Kredytowej Kredyt Trendy 2016, nr 1, s. 4, https://www.bik.pl (dostÚp:
10.05.2016br.).
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zostaïy wb BIK S.A.24 Fakty te mogÈ przemawiaÊ za trafnoĂciÈ poglÈdu, zgodnie
zbktórym czïonkowie wspóïczesnego tzw. spoïeczeñstwa konsumpcyjnego postrzegajÈ dostÚp do rynku usïug kredytowych jako „prawo rzetelnego kredytobiorcy”25,
a bezprawne ograniczenie albo zamkniÚcie tego dostÚpu jako zachowanie skutkujÈce dolegliwoĂciami duĝej wagi.

Streszczenie
SÈd Najwyĝszy trafnie wskazaï w glosowanym judykacie, ĝebzaniedbanie przez
bank niezwïocznego podjÚcia czynnoĂci prowadzÈcych do aktualizacji wbBiurze Informacji Kredytowej (BIK) danych ob niespïaconym (niewielkim) zadïuĝeniu kredytobiorcy narusza zasady przetwarzania danych osobowych okreĂlone w ustawie
zb29.08.1997br. obochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.;
dalej: u.o.d.o.).
Uchybienie (przez bank) zasadom przetwarzania danych osobowych, okreĂlonym wb u.o.d.o., moĝe prowadziÊ do naruszenia godnoĂci kredytobiorcy. Czïonkowie wspóïczesnego spoïeczeñstwa konsumpcyjnego postrzegajÈ bowiem dostÚp do
rynku usïug kredytowych jako „prawo rzetelnego kredytobiorcy”, a bezprawne
ograniczenie albo zamkniÚcie tego dostÚpu jako dziaïanie skutkujÈce dolegliwoĂciami duĝej wagi.
Sïowa kluczowe: bank, kredytobiorca, Biuro Informacji Kredytowej (BIK), dobra
osobiste, ustawa o ochronie danych osobowych

Abstract
The Supreme Court rightly pointed out in judgement, that dereliction by the
bank immediate action leading to update in the Credit Information Bureau (BIK)
data concerning the borrower’s unpaid (low) debt infringes the principles for personal data processing set out in the Personal Data Protection Act of 29 August 1997
(consolidated text Official Journal of the Republic of Poland of 2015 pos. 2135, as
amended, hereinafter referred to as u.o.d.o.).
The infringement (by bank) of the principles for personal data processing, set
out in the u.o.d.o., may lead to violations of a borrower’s dignity. This is because,

24

25

W bazach BIK S.A. znajdujÈ siÚ informacje o 135 mln rachunków (ïÈcznie z rachunkami zamkniÚtymi, gromadzonymi dla celów stosowania metod statystycznych) oraz o 23,2 mln osób.
Zob. oficjalnÈ stronÚ internetowÈ BIK S.A., https://www.bik.pl/ (dostÚp: 10.05.2016 r.).
M.T. Kïoda, Naruszenie dóbr..., op. cit., s. F4.
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members of modern consumer society perceive the access to the market of loan
services as “the right of the prudent borrower” and illegal limitation or exclusion
to this access as a matter of great importance.
Key words: bank, borrower, Credit Information Bureau (BIK), personal rights,
Personal Data Protection Act
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