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UWAGA!
Tezy przedstawione w artykułach, zamieszczonych w niniejszym materiale

i niebędących wytycznymi organu nadzorczego albo orzeczeniem

sądowym/organu administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich

autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.
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Skarbówka zapisze nasze głosy w bazie?

▪ Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada, że głos każdego dzwoniącego po 

poradę na infolinię Krajowej Administracji Skarbowej zostanie zapisany w bazie.

▪ UODO twierdzi, że propozycja jest niezgoda z RODO – głos jest daną biometryczną, które 

mogą być przetwarzane w związku z ważnym interesem publicznym i być proporcjonalne 

do celu przetwarzania.

▪ Zdaniem UODO (w opinii przekazanej do ministerstwa finansów) w tym przypadku nie 

spełniony jest ani wymóg proporcjonalności, ani adekwatności.

Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1333894,ordynacja-podatkowa-glos-na-infolini-kis-zapisany.html
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Firmy powinny sobie stworzyć standardy 

stosowania RODO

▪ Wiceprezes UODO stwierdził, iż przedsiębiorcy powinni sami 

wypracować standardy, które UODO zatwierdzi, a nie oczekiwać na 

objaśnienia wydawane przez inne organy.

▪ Mirosław Sanek dodał, że wydawanie interpretacji czy objaśnień 

stosowania RODO przez inne organy niż EROD, krajowe organy 

nadzorcze i sądy, byłoby niezgodne z RODO i jest to nieporozumienie.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/standardy-stosowania-rodo-firmy-wypracuja-same-opinia,322968.html
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Posypały się kary w Wielkiej Brytanii

▪ Brytyjski odpowiednik UODO – ICO nałożył 120 tys. funtów kary na 

lotnisko Heathrow w Londynie oraz 500 tys. funtów na Facebooka (za 

aferę Cambridge Analityca)

▪ Ciekawostką jest to, że kary zostały nałożone nie na podstawie RODO, 

lecz poprzednio obowiązującej w UK ustawy z 1998 r., w której 

maksymalną karą było 500 tys. funtów

Źródła: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/310279998-Facebook-ukarany-za-afere-Cambridge-Analytica.html

https://www.rp.pl/Firma/310259922-Kara-dla-lotniska-Heathrow-za-naruszenie-ochrony-danych-osobowych.html
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Centrum handlowe na celowniku UODO

▪ UODO zwrócił się o wyjaśnienia do operatora CH Posnania w Poznaniu 

w sprawie wyjaśnienia kwestii przetwarzania wizerunku klientów galerii.

▪ Kamery nagrywały przychodzących z parkingu klientów, dodawały nad 

ich głowami komiksowy dymek z opinią na temat galerii handlowej i tak 

przetworzony wizerunek pokazywały innym odwiedzającym na wielkich 

ekranach.

Źródło: https://epoznan.pl/komunikacja-news-89919-

CH_Posnania_przetwarzala_wizerunki_klientow_Urzad_Ochrony_Danych_Osobowych_poprosil_o_wyjasnienia
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Niedługo koniec z wymuszaniem zakupu usług 

ochrony danych osobowych
▪ Projekt ustawy dostosowującej ponad 170 aktów prawnych do wymogów RODO zostały 

przyjęty przez Radę Ministrów. zakłada m. in. zmianę Kodeksu karnego.

▪ Zmieni się m. in. Kodeks karny, a straszenie przedsiębiorców zawiadomieniem o 

naruszeniu przez nich przepisów, jeśli nie zapłacą określonej sumy lub czegoś nie kupią, 

będzie przestępstwem.

Źródła: https://www.prawo.pl/prawo/rodo-170-ustaw-do-zmiany-dla-wdrozenia-unijnej-regulacji,324807.html

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-w-czolowce-panstw-w-pelni-wdrazajacych-zapisy-rodo
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Chcesz być IOD-em? Nie musisz być auditorem 

ISO
▪ Regionalny Sąd Administracyjny we Włoszech wydał orzeczenie, w którym zaskarżono rekrutację IOD-

a, w której wymagano, aby kandydat posiadał certyfikat auditora wewnętrznego/wiodącego normy 

ISO 27001.

▪ Sąd stwierdził, że standard ISO jest wcześniejszy niż RODO, a zatem dyplom auditora nie może być 

odpowiednią certyfikacją dla eksperta w zakresie ustawodawstwa i praktyki ochrony danych 

osobowych, czym musi się cechować kandydat na IOD zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO.

Źródło: https://www.giustizia 

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5LLMWH2MBE2JVPC536

FUMJHNYU&q
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Incydent w sieci hoteli

▪ We wrześniu doszło do incydentu w Grupie Radisson Hotel – wyciek 

dotyczył programu lojalnościowego Radisson Rewards.

▪ Uczestnicy programu zostali poinformowani o wycieku w dniach 30-31 

października.

▪ Grupa Radisson nie podała jednak do publicznej wiadomości, ilu 

dokładnie uczestników programów mogło ucierpieć na skutek wycieku.

Źródło: https://www.compliancejunction.com/radisson-hotel-group-data-leak-may-lead-to-gdpr-fines/
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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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RODO dociera do więzień

▪ W jednym z austriackich więzień o zaostrzonym rygorze, szczególnie 

niebezpieczni więźniowie identyfikowani są przy pomocy tabliczek na 

drzwiach cel (zawierają nazwisko, długość wyroku i ID więźnia).

▪ Na skutek RODO tabliczki mają zostać poddane „Polityce prywatności” 

tj. prawdopodobnie niektóre z danych lub wszystkie zostaną usunięte. 

Źródło: https://www.krone.at/1797512
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RODO, a jawność zarobków osób publicznych

▪ Irlandzki rząd jest oskarżany o to, że zasłania się RODO, aby nie ujawnić 

wysokości emerytur wypłacanych byłym wysokim urzędnikom 

państwowym.

▪ Wysokość uposażeń byłych urzędników podawana była w Irlandii przez 

dziesięciolecia, jako informacja publiczna.

Źródło: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/state-cites-gdpr-for-refusal-to-reveal-td-pensions-883404.html
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Wykaz operacji przetwarzania, które wymagają 

oceny skutków wg CNIL

▪ CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) opublikował 6 listopada wykaz 

operacji przetwarzania danych, dla których wymagana jest DPIA.

▪ Uwagę zwraca znacznie mniej obszerny katalog operacji, w stosunku do opublikowanego 

przez Prezesa UODO. Katalog dotyczy głównie: operacji na danych wrażliwych na dużą 

skalę (m. in. w medycynie czy sprawach socjalnych) oraz profilowania.

Źródło: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=77058A364F9482C8F0D6453AD8857EAB.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTE

XT000037559521&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037558681
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NIK krytycznie o bezpieczeństwie informacji w 

samorządach

▪ W województwie podlaskim NIK skontrolowała 31 jednostek samorządowych, by 

sprawdzić w jaki sposób były chronione elektroniczne zasoby informacyjne. 

▪ Wskazano m. in. następujące uchybienia: niekompletność lub nieaktualność procedur 

(niektóre miały 10 lat i więcej), brak przestrzegania procedur, brak monitorowania 

dostępu do informacji, umożliwienie nieautoryzowanego dostępu do danych, 

przeszkolenie pracowników z zakresu RODO w jedynie 6 (!) jednostkach.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-informacji-woj-podlaskie.html

12

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-informacji-woj-podlaskie.html


UODO ostrzega przed kolejnymi oszustami

▪ Na stronie internetowej UODO zostało zamieszczone kolejne ostrzeżenie przed próbami 

oszustwa. 

▪ Przedsiębiorcy otrzymują maile, w których oszuści (czasem podszywający się nawet pod 

kontrolerów UODO) stwierdzają, że wykryte zostały u nich nieprawidłowości związane z 

RODO i należy wobec tego dokonać wpłaty na wskazany nr konta.

▪ UODO radzi, aby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać organom ścigania.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/565
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UODO: gdzie zamieszczać dane kontaktowe IOD-a? 

▪ UODO wskazuje, że podmiot, który wyznaczył IOD-a, powinien zadbać o to, by informacja 

o nim była łatwo dostępna dla osób, których dane dotyczą.

▪ W szczególności ustawa z 10 maja 2018 r. zobowiązuje (w art. 11), aby podmiot taki 

zamieścił dane kontaktowe IOD-a na swojej stronie internetowej, jeśli ją posiada.

▪ Jeśli administrator prowadzi własną stronę internetową, wskazane jest, by dane o 

wyznaczonym IOD znalazły się w ogólnie dostępnym miejscu strony np. w zakładce: 

„Kontakt”, „Inspektor ochrony danych”, „RODO” czy „Ochrona danych osobowych”.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/569
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Cyberbezpieczeństwo – nowe wymogi 

▪ Prezes RM podpisał rozporządzenie określające szczegółowe wymogi 

dla dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu 

informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (m. 

in. energetyka, kluczowy transport).

▪ Rozporządzenie wskazuje dwa główne rodzaje dokumentacji: 

normatywną i operacyjną, która oparta ma być głównie na standardach 

norm ISO 27001 oraz 22301.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wymogi-dla-dokumentacji-bezpieczenstwa
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Nowy poradnik – RODO dla fotografów 

▪ Adw. Karolina Sawicka przygotowała i opublikowała poradnik „RODO dla fotografa”.

▪ Poradnik, do którego niektórych odpowiedzi udzielał również dr Paweł Litwiński, 

odpowiada na pytania dotyczą kwestii: umów TFP, warunków dobrowolności zgody (np. 

kupowania zgód w zamian za rabat na usługę).

▪ Dr Litwiński wypowiedział się również na temat przetwarzania danych osobowych na 

weselach – stosowanie RODO jest wówczas wyłączone na mocy art. 2 ust. 2 lit. c) RODO.

Źródło: http://www.prawyprofil.pl/wp-content/uploads/2018/11/RODO-dla-fotografa.pdf?fbclid=IwAR2GgOwB9-

7sI83K7hXRnoOAtCObemwnNg1apus3n5jtrZCwIowZ8ZbtdSg
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Jak oznaczyć urządzenia monitorowane?

▪ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. uregulowała m. in. możliwość 

„innych form monitoringu” niż monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej.

▪ Ustawodawca wskazał przy tym, iż należy „odpowiednio stosować” przepis nakładający 

obowiązek właściwego oznaczenia miejsca/urządzenia objętego monitoringiem.

▪ Zdaniem autorów artykułu, w niektórych okolicznościach „odpowiednie stosowania” 

będzie się równało z brakiem stosowania tego przepisu, ponieważ prowadziłoby to do 

absurdów takich jak np. naklejki na telefonach służbowych objętych monitorowaniem.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/311119986-RODO-oznaczenie-monitorowanych-pomieszczen-i-urzadzen-przez-

pracodawce.html
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Szafeczka zgodna z RODO

Źródło: https://twitter.com/RodoPrawo/status/1059583332395241472

18

https://twitter.com/RodoPrawo/status/1059583332395241472


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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