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Panie i Panowie Wojewodowie
(wszyscy)

w związku z otrzymywanymi przez Rzecznika Praw Dziecka informacjami
o przypadkach braku poszanowania prawa do prywatności oraz wizerunku dzieci objętych
opieką w placówkach wsparcia dziennego oraz przebywających w pieczy zastępczej
sprawowanej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej, pragnę zainteresować Państwa
Wojewodów powyższym zagadnieniem.
Problem polega na upublicznianiu przez niektóre placówki wsparcia dziennego,
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze na
własnych

stronach

internetowych

i

profilach

portali

społecznościowych

fotografii

podopiecznych oraz innych danych umożliwiających identyfikację dziecka.
W opinii Rzecznika Praw Dziecka powyższe praktyki mogą naruszać prawo dziecka
do prywatności oraz mogą naruszać dobro osobiste dziecka

—

wizerunek. Należy także

pamiętać, że informacje raz zamieszczone w Internecie pozostają tam na zawsze. Nawet
usunięcie z określonej lokalizacji nie daje gwarancji, że nie zostały przeniesione do innego
miejsca w sieci.
Należy zauważyć, że szczególna regulacja dotycząca rozpowszechniania wizerunku,
zawarta w art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku z zasady
wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku osób małoletnich
rozpowszechnianie ich wizerunku uzależnione jest również od wyrażenia zgody przez
przedstawiciela ustawowego, jak również samego dziecka, które zgodnie z Konstytucją RP,

•

25 lzt Konwencji
o Prawzch Dziecka

Konwencją o prawach dziecka i imymi przepisami, ma prawo do wypowiadania się w każdej
kwestii jego dotyczącej.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. lOa ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) w zw. z art. 186 pkt 3 ustawy
z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
332), uprzejmie proszę o podjęcie tego zagadnienia podczas kontroli w jednostkach
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W szczególności konieczne
jest badanie, czy rozpowszechnianie wizerunku dzieci odbywa się za zgodą ich samych oraz
właściwych przedstawicieli ustawowych.

