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Notariusz nie może żądać danych kontaktowych

❑ Notariusz zażądał podania danych nieobjętych aktem notarialnym, 

m.in. numeru telefonu i adresu e-mail. Klientka podała dane, wyrażając 

zgodę.

❑ Takie działanie stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych.

❑ Notariusz może żądać wyłącznie danych, do zbierania których 

uprawnia go ustawa Prawo o notariacie.

Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1325266,rodo-a-dzialalnosc-notariusza.html
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PESEL? Nie na decyzjach administracyjnych

❑ Prezes UODO wskazał, że praktyka oznaczania stron postępowania 

także poprzez nr PESEL jest niezgoda z prawem.

❑ Zdaniem PUODO stanowi to naruszenie zasady minimalizacji danych.

❑ Wskazanie nr PESEL strony postępowania jest obowiązkowe dopiero na 

etapie postępowania egzekucyjnego w administracji, zgodnie z art. 27 § 1 

pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/561
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https://uodo.gov.pl/pl/138/561


Jeśli kopiujesz dowody osobiste, zrób DPIA

❑ Jeżeli administrator danych kopiuje dowody osobiste, to musi 

przeprowadzić dla tej czynności ocenę skutków zgodnie z RODO oraz 

zastosować środki ochrony danych.

❑ Kopiowanie dowodu jest zabronione, chyba że taki obowiązek wynika 

bezpośrednio z przepisu prawa lub wyrażona jest zgoda (pod warunkiem 

uzasadnienia dla kopiowania dokumentów tożsamości).

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/umowy/2792731,Kopiowanie-dowodu-osobistego-a-RODO.html
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Pacjent nie musi wypełniać formularzy zgód

❑ Podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą przetwarzać dane 

osobowe pacjentów bez ich zgody na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

❑ Obecnie trwają prace nad kodeksem postępowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą.

Źródło: https://gazetalekarska.pl/?p=44361
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Portugalia nakłada karę na szpital

❑ Organ nadzorczy Portugalii nałożył 400 tysięcy euro kary na szpital.

❑ Szpitalowi zarzucono naruszenie zasad: integralności, poufności oraz 

minimalizacji danych.

❑ Lista konkretnych zarzutów jest długa, między innymi: brak wewnętrznych 

procedur różnicowania dostępów do danych, dostęp do danych medycznych osób 

nieuprawnionych czy brak weryfikacji, czy konta już nie pracujących w szpitalu 

osób zostały usunięte. 

Źródło: https://www.danebezpieczne.pl/wysoka-kara-rodo-nalozona-na-szpital-w-portugalii/amp/
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Czy ePrivacy będzie w konflikcie z RODO?

❑ 19 października opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia 

ePrivacy.

❑ Projekt motywu 21 preambuły do ePrivacy uznaje zapisywanie plików 

śledzących na urządzeniu końcowym użytkownika bez jego zgody za 

„niezbędne do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego”, jeśli 

jest ona finansowana (wyłącznie lub w przeważającym stopniu) z reklamy.

Źródło: https://panoptykon.org/eprivacy-czy-esledzenie
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https://panoptykon.org/eprivacy-czy-esledzenie


Uwaga na oszustów!

❑ Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed osobami podszywającymi się 

pod weryfikację Profilu Zaufanego.

❑ W ostatnim czasie część z użytkowników Profilu Zaufanego otrzymała 

złośliwą wiadomość na skrzynkę email, z prośbą o weryfikację Profilu 

Zaufanego z adresu profilzaufanty@gov.pl, o temacie „Faktura 

2018.10.30.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ostrzegamy-oszusci-podszywaja-sie-pod-Profil-Zaufany-7623557.html
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ostrzegamy-oszusci-podszywaja-sie-pod-Profil-Zaufany-7623557.html


RODO według Rzecznika Praw Pacjenta

❑ Rzecznik zwrócił uwagę na 3 aspekty (260 sygnałów) związanych z 

RODO w służbie zdrowia: wywoływanie pacjentów, ochrona danych w 

trakcie rejestracji oraz udzielanie informacji przez telefon.

❑ Rzecznik inaczej niż UODO interpretuje art. 15 ust. 3 RODO w zakresie 

braku odpłatności za udostępnienie danych osobie, której dane dotyczą w 

kontekście kopii dokumentacji medycznej 

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1333895,rzecznik-praw-pacjenta-o-rodo-w-sluzbie-zdrowia.html
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Wydarzenia

❑ Dobiegła końca kampania edukacyjna dla organizacji pozarządowych 

prowadzona przez UODO we współpracy z Narodowym Instytutem 

Wolności – ostatnie szkolenie miało miejsce 30 października 2018 r.

❑ Na potrzeby kampanii „Gotowi na RODO” powstał również poradnik dla 

NGO’s dotyczący RODO, dostępny tutaj: https://uodo.gov.pl/file/641

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/560
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Nadgorliwość gorsza od faszyzmu…

❑ Właściciel hurtowni, w przekonaniu, że spełnia 

wymagania RODO, kazał pracownikom wysyłać do 

wszystkich współpracujących firm umowy 

powierzenia. Poświęcił wiele czasu i pieniędzy na 

wygenerowanie setek dokumentów, które następnie 

firmy musiały podpisać i odesłać – w zdecydowanej 

większości przypadków było to zbędne.

Źródło: https://www.nowiny.pl/biznes/144572-rodo-pod-kontrola-z-t2t-system.html
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Źródło: 

https://www.flickr.com/photos/proimos/4199675334

/

https://www.nowiny.pl/biznes/144572-rodo-pod-kontrola-z-t2t-system.html


Opracował: Maciej Zychowicz
specjalista ds. ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany, 
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany. 
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Pytania? Potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do kontaktu:)

Lex Artist Sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: +48 533 088 955 lub (22) 253 28 18
e-mail: wspolpraca@lex-artist.pl


