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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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Wolne wnioski na sesji rady miejskiej? Nie, bo
RODO

Wdrożenie RODO w IT - badanie
▪

Redakcja

„Computerworlda”

przeprowadziła

badanie

dotyczące

1
zarządzania

bezpieczeństwem informacji w polskich firmach w kontekście stosowania RODO.
▪ 82 % badanych firm posiada udokumentowane polityki bezpieczeństwa lub podobne,
procedury zgodne z RODO wdrożyło 87 % organizacji poddanych badaniu.
▪ Co ciekawe, ponad 1/3 firmy rozszerzy swoje polityki o audyty, a ponad 1/4 zamierza
przeszkolić pracowników linii biznesowych.
▪ Największe obawy dotyczą: wycieku danych wrażliwych (65 %) oraz braku dostatecznej
świadomości pracowników (60 %).
Źródło: https://www.computerworld.pl/news/RODO-i-wzrost-zagrozen-wymuszaja-porzadki-w-obszarze-bezpieczenstwaIT,411484.html

Wytyczne ENISA dot. Internetu rzeczy
▪

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała wytyczne
dotyczące zabezpieczenia urządzeń Internetu rzeczy.

▪

Wytyczne wprowadzają odpowiednią terminologię np. Przemysł 4.0, wprowadzają
szczegółową taksonomię zagrożeń w kontekście Internetu rzeczy czy też wymieniają
rekomendowane środki bezpieczeństwa przeciwko zdefiniowanym zagrożeniom.

▪

2

Głównym założeniem środków bezpieczeństwa są 3 wymiary: Polityki, Środki
organizacyjne i Środki techniczne.

Źródło: https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot

Jaka podstawa prawna do konkursów?
▪
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Opublikowany 26 listopada 2018 r. poradnik Ministerstwa Cyfryzacji dla sektora fintech przyjął prawnie
uzasadniony interes administratora danych za podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych
uczestników konkursu.

▪

Blogerka Sylwia Czub przedstawia odmienne stanowisko – konkurs odbywa się na podstawie zgody w
formie wyraźnego działania potwierdzającego.

▪

Na potwierdzenie swojej tezy przytacza m. in. konkursy organizowane przez UODO, w których jako
podstawa prawna wskazana jest zgoda. Gdyby przetwarzanie danych osobowych uczestników
konkursu odbywało się na prawnie uzasadnionym interesie, nie byłoby konieczności zapraszania ich
do wzięcia udziału w konkursie, ponieważ to organizator decydowałby o tym, kto i na jakich zasadach
do konkursu przystępuje.

Źródło: https://sylwiaczub.pl/czy-zgodnie-z-rodo-potrzebna-jest-zgoda-na-przetwarzanie-danych-uczestnikakonkursu/?fbclid=IwAR1qpiY2UYWAizTgr4bVCGcmvRyvNq50N_c0QU1J77gB3qR7theIwMk5YrQ

Czy UODO i UOKiK nie wchodzą sobie
w drogę?
▪
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Autor artykułu porusza wraz z rozmówcą problem ewentualnego zazębiania się
kompetencji Prezesa UODO oraz Prezesa UOKiK w stosunku do przetwarzania danych
osobowych konsumentów.

▪

Według mec. Sroczyńskiego, kompetencje organów powinny być na tyle rozgraniczone,
aby przedsiębiorcy nie groziły dwie kary finansowe od różnych instytucji.

▪

Podkreślone jest również, iż w preambule do RODO znajduje się jedynie ogólne
sformułowanie, że RODO nie wpływa na prawo konkurencji.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kompetencje-uodo-i-uokik-nakladaja-sie-wywiad-z-jaroslawem,337691.html

SN zdecyduje o prawie do bycia
zapomnianym w wyszukiwarce
▪

5

Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie biznesmena Arkadiusza L. przeciwko Google do 13 grudnia (sygn.
akt I CSK 690/17). Rozprawa odbyła się 30 listopada, na której zapadło postanowienie o odroczeniu.

▪

Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych powoda. W I instancji sąd apelacyjny orzekł, że za połączenie słów w
wyszukiwarce Google (przy pomocy algorytmu) odpowiada spółka Google, a wynik wyszukiwania narusza dobre imię
powoda.

▪

Sąd Apelacyjny ustalił, że przeciętny użytkownik Internetu, a tym samym wyszukiwarek nie pogłębia treści, ani jej nie

analizuje dogłębnie. Według SA wyciąga on pochopne wnioski na podstawie niesprawdzonych przesłanek.
Źródła: https://www.prawo.pl/prawo/prawo-do-zapomnienia-w-wyszukiwarce-google,338606.html
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=8816-ce0d61b0-fe80-4050-bec5582cc7606e5a&ListName=esprawa2017&Search=I%20CSK%20690/17

Jakich danych będzie mógł żądać
pracodawca?
▪
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Artykuł porusza temat zmian, jakie mają zajść w Kodeksie pracy pod względem danych pozyskiwanych
podczas rekrutacji. Zmienia się tryb pozyskiwania informacji o kandydacie.

▪

Pracodawca będzie musiał żądać pewnych informacji, ale firmy nadal będą musiały przeprowadzać
ocenę adekwatności gromadzenia danych – stąd dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą mogły być zbierane tylko wówczas, gdy
uzasadnia to sama rekrutacja.

▪

Mec. Dorre-Kolasa zwraca uwagę na pewną niekonsekwencję projektodawcy – informacja o dacie
urodzenia nie zawsze jest konieczna do podjęcia decyzji, a znajduje się w katalogu danych, których
pracodawca musi żądać.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1375690,rekrutacja-dane-osobowe-kandydata-na-zadaniepracodawcy.html

RPO ostro krytykuje projekt ustawy
wdrażającej dyrektywę policyjną
▪
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Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił liczne uwagi do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości podnosząc, że może być ona niezgodna nie
tylko z prawem unijnym, ale także z Konstytucją.

▪

Wśród licznych zarzutów stawianych projektowi na pierwszy plan wysuwa się tzw. wyłączenie
podmiotowe (5 tajnych służb) spod zakresu ustawy.

▪

Oprócz tego RPO zarzuca także właściwemu ministerstwu opieszałość w przygotowaniu projektu
ustawy i zgłoszenie go na ostatnią chwilę (ministerstwo miało na to 2 lata) oraz zaledwie 10 dni
przeznaczone na konsultacje.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/krytyczne-uwagi-rzecznika-o-projekcie-ustawy-ktora-ma-wdrazac-dyrektywepolicyjna-ue

Hiszpania wprowadza program
certyfikacji IOD-ów
▪
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Hiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) opublikowała program certyfikacji
osób kandydujących na stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

▪

Do stworzenia programu certyfikacji wykorzystano zapisy normy ISO 17024.

▪

Po pierwsze, zdefiniowano kompetencje, jakie powinien posiadać IOD.

▪

Drugim filarem certyfikacji było określenie jednostek akredytowanych, które mają prawo
certyfikacji.

Źródło: https://www.enac.es/web/english/accreditation-news/-/asset_publisher/EY2ISgya4prK/content/data-protectioncertification-accreditation?inheritRedirect=false

Naruszenia i skargi – statystyki po pół
roku stosowania RODO
▪

9

Portal niebezpiecznik.pl otrzymał od UODO sporo informacji na temat statystyk dotyczących wycieków
danych oraz zgłaszania naruszeń po pół roku stosowania RODO, a także skarg zgłaszanych przez
osoby, których dane dotyczą.

▪

W zakresie naruszeń najczęściej zgłaszane są zdarzenia: przesłania dokumentacji do osób
nieuprawnionych (mailowo jak i papierowo), zagubienie lub kradzież nośników danych, nieprawidłowe
niszczenie dokumentacji oraz ataki hakerskie.

▪

Podmioty danych najczęściej skarżą się na: usunięcie danych, wymuszanie zgód marketingowych,
niechciana korespondencja oraz telefony marketingowe, kopiowanie dokumentów tożsamości w celu
zawarcia umowy czy pozyskiwanie zbyt szerokiego zakresu danych.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/zgadnijcie-ile-naruszen-zgloszono-po-pierwszym-polroczu-rodo-i-jakie-problemy-daly-osobie-znac/

Przewodnik po profilowaniu
▪
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FRA (Europejska Agencja Praw Podstawowych) przygotowała przewodnik „Zapobieganie
niezgodnemu z prawem profilowaniu dzisiaj i w przyszłości”.

▪

Przewodnik skupia się przede wszystkim na profilowaniu wykorzystywanym w celach
bezpieczeństwa (m. in. przez służby) i udziela porad, jak profilować, a jednocześnie nie
podważyć zaufania obywateli do władzy.

▪

Zawiera on przegląd głównych zasad i praktyki profilowania poprzez: wyjaśnienie pojęcia
profilowania i możliwego negatywnego wpływu na społeczeństwo, wskazanie
szczegółowych zasad i prawidłowych praktyk, a także rozwinięcie tematu profilowania
algorytmicznego.

Źródło: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/prevent-unlawful-profiling

Przepisy sektorowe skierowane do
dalszych prac sejmowych
▪ 5 grudnia 2018 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679 (tzw. przepisy sektorowe).
▪ Wszystkie kluby (poza klubem Nowoczesna) opowiedziały się za
skierowaniem projektu do dalszych prac sejmowych.
Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1379750,wiekszosc-klubow-za-dalszymi-pracami-nad-zwiazanym-z-rodoprojektem-nowelizacji.html
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Pracownicy, uważajcie co macie pod
biurkiem!
▪
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Jedna z firm postanowiła zainstalować pod biurkami pracowników urządzenia reagujące na ciepło i
ruch, a zatem mogą monitorować, czy pracownik przebywa na stanowisku pracy i na jak długo
opuszczają biurka.

▪

Eksperci podkreślają, że mamy do czynienia z tzw. inną formą monitoringu przewidzianą w
znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy.

▪

Zdaniem znawców tematu jest to środek niewspółmierny do celu jego stosowania oraz zbyt inwazyjny
– firma uzasadnia bowiem wprowadzenie monitoringu lepszą kontrolą m. in. nad zużyciem mediów,
jednak wydaje się, że prawdziwym celem jest kontrola czasu pracy pracowników.

Źródło: https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/586688,monitoring-pracy-czujniki-pracownik-prawo-pracy.html

Kolejny kodeks postępowania dla
branży medycznej skierowany do
weryfikacji UODO
▪
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Fundacja Porozumienie Zielonogórskie, współpracując z jedną z firm ochrony

danych osobowych, przygotowała i skierowała do UODO projekt kodeksu
postępowania dla małych placówek medycznych.
▪

4 grudnia 2018 r. odbyło się w UODO spotkanie dotyczące projektu kodeksu.

Źródła: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochronie-zdrowia/Opracowano-kodeks-postepowania-RODO-dla-malychplacowek-medycznych,190068,1009.html

https://www.federacjapz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=478

Nowa wersja programu do PIA
▪
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CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) opublikował na swojej stronie
internetowej nową wersję (2.0) oprogramowania do przeprowadzania PIA (Privacy Impact
Assessment).

▪

Poprzednią wersję programu pobrano ponad 130 000 razy.

▪

Ulepszenia i poprawki, które dodano to m. in. szablon PIA do urządzeń Internetu rzeczy
(IoT), poprawa interfejsu i elementów graficznych, optymalizacja narzędzia

▪

Wersję dla systemu Windows można pobrać w tym miejscu (wersja EN).

Źródło: https://www.cnil.fr/en/pia-software-20-available-and-growth-pia-ecosystem

O czym mówią w Facebooku, gdy nikt
nie patrzy?
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▪

Parlament Wielkiej Brytanii dotarł i upublicznił treść wewnętrznej komunikacji Facebooka (e-maile).

▪

Z ujawnionych treści wynika m. in., że Facebook rozważał możliwość pozyskiwania danych o
użytkownikach telefonów z systemem Android bez wyświetlania im listy pozwoleń w formie okna
dialogowego.

▪

Korespondencja wskazuje również na to, że Facebook dawał niektórym firmom (m. in. Netflix czy
AirBnb) dostęp do danych użytkowników na specjalnych warunkach (dokładniej: do list znajomych
użytkowników) nawet jeśli takie osoby nie korzystały z usług wskazanych firm.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/brytyjski-parlament-upublicznil-tresc-wewnetrznej-komunikacji-facebooka

Będzie łatwiejszy dostęp do
dokumentacji medycznej zmarłego
pacjenta
▪
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Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

▪

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że każdy z bliskich osoby zmarłej może zgłosić sprzeciw
wobec ujawnienia informacji będącej przedmiotem tajemnicy zawodowej lekarza (w tym np. osoby
niegodne dziedziczenia po zmarłym).

▪

Nowelizacja przepisów wprowadzi zasadę, iż w przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie
informacji dotyczących zmarłego pacjenta, kwestię rozpatrzy sąd w postępowaniu nieprocesowym. Do
sądu (w razie wątpliwości) będzie mógł zgłosić się również lekarz.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/tajemnica-lekarska-po-smierci-pacjenta,340668.html

Szczepionki, a RODO
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▪ Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy, który zakłada m. in., że
rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w publicznym żłobku lub
przedszkolu musieliby przedstawić zaświadczenie, że dziecko posiada

obowiązkowe szczepienia ochronne.
▪ Autor artykułu rozważa, czy żłobek lub przedszkole mają podstawę
prawną do tego, aby takie dane gromadzić i przetwarzać.
Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/czy-przedszkola-maja-prawo-do-zbierania-danych-o-szczepieniach-w,340645.html

PoRODOwe przypadki
▪

Konferencja o powyższej nazwie odbędzie się 13 grudnia 2018 r., organizatorem jest
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO).

▪

Przedmiotem konferencji będzie głównie omówienie problemów praktycznych, jakie
pojawiły się w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów RODO.

▪

Organizatorzy postarają się również rozświetlić mroki niektórych RODO-absurdów.

Źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/2825998,Konferencja-PoRODOwe-przypadki.html
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Wystaw pełnomocnictwo in blanco,
bo RODO!
▪ Jedna z agencji celnych uzależnia możliwość oclenia wwożonego
towaru lub paczki od wystawienia jej pełnomocnictwa in blanco.
▪ Agencja powołuje się na przepisy RODO.
Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6471414825649082368
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RODO = koniec transmisji sesji rady
powiatu

Źródło: https://twitter.com/A_Zajaczkowskaa/status/1070607462217252864
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Wolne wnioski na sesji rady
miejskiej? Nie, bo RODO
▪
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Rada Miejska w Żywcu uchwaliła zmianę w Statucie Miasta – usunięto punkt o
wolnych wnioskach mieszkańców, które można było dotychczas składać
podczas sesji.

▪

Przewodniczący Rady Miejskiej tłumaczy, że punkt wykreślono, ponieważ sesje
Rady transmitowane są on-line, a wnioskodawcy przedstawiają się z imienia i
nazwiska, co zdaniem Rady byłoby niezgodne z RODO.

Źródło: https://zywiec.beskidy.news/biznes/4538-rodo-czy-demokracja-po-zywiecku

Maciej Zychowicz
specjalista ds. ochrony danych osobowych
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