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sądowym/organu administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich
autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.
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Telewizja o RODO

Gracze, uważajcie na Steam!
▪

1

Użytkownicy portalu Reddit przeanalizowali politykę prywatności sklepu internetowego z
grami komputerowymi Steam i odkryli niepokojące rzeczy w kontekście RODO.

▪ Po pierwsze, kilka klauzul tekstu mówi użytkownikom, że zgadzając się na warunki polityki
prywatności jednocześnie zgadzają się na udostępnianie danych osobowych
reklamodawcom.
▪ Po drugie, potencjalnym naruszeniem zasady minimalizacji danych jest procedura zwrotu
pieniędzy za zakup dokonany – formularz zwrotu wymaga bowiem później potwierdzenia
swoich danych dużą ilością innych danych osobowych.
Źródło: https://appuals.com/epic-games-store-privacy-policy-conflicts-with-eu-gdpr-laws-sketchy-refund-policies/

Irlandzkie wytyczne dla kierowców
▪

2

DPC (irlandzki organ ochrony danych) wydała wytyczne dotyczące używania kamerek w samochodach
(Dash Cams).

▪

DPC stoi na stanowisku, iż używając kamerki, kierowca staje się najczęściej administratorem danych
osób, które zostaną zarejestrowane.

▪

Organ podpowiada: obowiązek informacyjny powinno się spełnić poprzez znak lub naklejkę na
pojeździe i/lub wewnątrz pojazdu wskazującą, że ma miejsce filmowanie. Pełny obowiązek
informacyjny należy przekazać na żądanie osoby nagrywanej (nawet ustnie).

▪

W razie wypadku powinno się z kolei poinformować drugiego uczestnika zdarzenia, że nagrywany był
materiał wideo.

Źródło: https://www.dataprotection.ie/docs/EN/10-12-2018-Guidance-for-Drivers-on-use-of-Dash-Cam/n/1802.htm

Australia chce deszyfrować dane

3

▪

Australijski parlament uchwalił kontrowersyjną ustawę The Assistance and Access Bill 2018.

▪

Celem ustawy jest wymuszenie na firmach IT, aby pomagały australijskim służbowym w rozszyfrowaniu
danych i komunikatów, z których deszyfracją służby nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.

▪

Kary za brak współpracy ze służbami to dla firm maksymalnie 10 milionów dolarów australijskich, a dla
osób fizycznych – max. 50 tysięcy.

▪

Ustawa jest bardzo mocno krytykowana, do nabycia mocy obowiązującej potrzebuje jeszcze zgody
królewskiej (Royal Assent).

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/politycy-chca-oslabic-bezpieczenstwo-obywateli-ustawa-przeciwko-szyfrowaniu-na-raziew-australii/

UODO wyjaśnia sprawę w Oleśnicy
▪

4

Łukasz Szaniawski, który w połowie 2018 r. złożył w Oleśnicy szereg wniosków o dostęp
do informacji publicznej, złożył wniosek do UODO o wszczęcie postępowania
administracyjnego wobec Urzędu Miejskiego w Oleśnicy.

▪

Wniosek dotyczy bezprawnego, zdaniem wnioskodawcy, udostępnienia jego danych
osobowych oraz dokumentów prywatnych firmie Olpres s.c. (lokalna prasa) bez jego
wiedzy i zgody.

▪

Postępowanie może być pokłosiem artykułów w lokalnej prasie dotyczących Pana Łukasza
Szaniawskiego, a których autorem jest kuzyn sekretarza miasta.

Źródło: http://mojaolesnica.pl/26600,wyciek-danych-osobowych-pytanie.php

Kolejny wyciek w Google
▪

5

Google zapowiedziało przyspieszenie prac nad zamknięciem portalu
społecznościowego Google+.

▪

Decyzja spowodowana jest wyciekiem danych – odkryto błąd, przez który osoby
niepowołane mogły przeglądać informacje na profilach ponad 50 milionów
użytkowników.

▪

Nie wyciekły jednak żadne dane finansowe, numery identyfikacyjne czy hasła do
profili.

Źródło: https://pclab.pl/news79485.html

UODO ma zastrzeżenia do
nowelizacji ustawy adopcyjnej
▪

6

Prezes UODO skierowała pismo do Sejmu w związku z pierwszym czytaniem projektu ustawy o
zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

▪

Dr Jomaa zarzuca nowelizacji przede wszystkim potencjalne naruszenie zasady minimalizacji danych
poprzez rozszerzenie kategorii danych, jakie będą mogły przetwarzać ośrodki adopcyjne o wizerunek,
czy informacje o poprzednich związkach małżeńskich kandydatów do przysposobienia, ich wyznanie i
pochodzenie etniczne.

▪

Organ nadzoru ma również wątpliwości odnośnie powstania elektronicznego rejestru zawierającego
różnego rodzaju dane dotyczące pieczy zastępczej – nie przeprowadzono bowiem analizy zasadności
wprowadzenia takiego rozwiązania.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1386572,rodo-w-procedurze-adopcyjnej.html

Co hotel może zrobić z danymi gościa?
▪

Artykuł porusza tematykę przetwarzania danych osobowych w ramach działalności hotelu.

▪

Poruszone zostają m. in. tematy: obowiązków hotelu jako administratora danych (np. prowadzenie

7

RCP), podstawy prawnej przetwarzania danych gości hotelowych w ramach ich pobytu, skanowania
dowodów osobistych gości, działalności marketingowej hotelu, stosowania monitoringu wizyjnego czy
przekazania danych klienta do podmiotu zewnętrznego, aby zrealizować usługę na życzenie.
▪

Autor wskazuje, że hotel może oprzeć marketing własnych produktów i usług na prawnie
uzasadnionym interesie, lecz tylko w czasie obowiązywania umowy wynajęcia pokoju. Później powinno
się uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1386614,jak-prawidlowo-chronic-dane-osobowe-klientow-i-pracownikowhotelu.html

Szczegółowa analiza prawnie
uzasadnionego interesu
▪

8

Forum Przyszłości Prywatności wraz z Nymity opublikowały raport „Przetwarzanie danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pod rządami RODO –
przypadki praktyczne”.

▪

Raport wzbudził duże zainteresowanie – próbuje rozszyfrować pojęcie „uzasadnionego
interesu” oraz wskazuje stany faktyczne, które były przedmiotem analizy organów bądź
sądów.

▪

Raport można pobrać tutaj.

Źródło: https://fpf.org/2018/12/10/full-house-at-iapp-brussels-interested-in-deciphering-legitimate-interests-download-our-lireport-here/

Facebook będzie jeszcze mocniej
ingerować w naszą prywatność?
▪

9

Jeśli komuś się wydaje, że są granice ingerencji w prywatność osób fizycznych – jest w błędzie.
Facebook pracuje nad opatentowaniem narzędzia umożliwiającego przewidywanie lokalizacji
użytkowników na podstawie ich historii lokalizacji oraz lokalizacji ich znajomych.

▪

Wówczas śledzenie (przewidywanie) lokalizacji będzie możliwe nawet jeśli użytkownik jest offline.

▪

Wniosek patentowy opatrzony jest datą 30 maja 2017 r.

▪

Rzecznik Facebooka stwierdził, że wnioski patentowe nie powinny być traktowane jako wyznacznik
przyszłych planów firmy, ponieważ wiele opatentowanych technologii nigdy nie wchodzi do użytku.

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/facebook-chce-opatentowac-narzedzie-do-przewidywania-lokalizacjiuzytkownikow/ep2pjjp

„Nowe RODO”
▪

10

W ten sposób określana jest ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie
w sierpniu 2018 r.

▪

Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji wysyła decyzje do podmiotów podlegających wymogom ustawy
decyzje, w których nakłada obowiązek dostosowania się do regulacji ustawy – wytypowane podmioty
(jest ich 542) będą miały na to 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. Inne szacunki wskazują, że
podmiotów podlegających ustawie będzie nawet ponad 2100.

▪

Brak dostosowania do wymogów może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych na
Operatora Usług Kluczowych.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/ustawa-o-krajowym-systemie-bezpieczenstwa-obowiazki-ikary/2eh035z?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_bi&fbclid=IwAR1GUhTqpmShL2yDOc6gY5aHPlT84jA5
HOx4UJDKEGPAdEGFyBJe_NyQ1Cw

Projekt kodeksu postępowania dla
spółdzielni mieszkaniowych

11

▪ Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przygotował projekt
„Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez spółdzielnie mieszkaniowe” – można go pobrać w tym miejscu.
▪ Projekt obecnie jest w konsultacjach społecznych, które potrwają do 31
grudnia 2018 r.
Źródło: http://www.psm-ch.home.pl/rodo/rodo-informacja/80-o-psm/910-kodeks-rodo-projekt

Wielki Brat wie coraz więcej o Tobie
▪

12

Dziennikarze New York Times dotarli do informacji, zgodnie z którymi programy
służące np. do sprawdzania pogody przekazują dane o lokalizacji użytkowników
(bez ich wiedzy i zgody) co najmniej do 75 różnych firm.

▪ Wykazano, że w bazach danych firm zbierających dane geolokalizacyjne znajdują
się trasy pokonywane codziennie przez miliony osób z dokładnością do kilku

metrów.
▪ Niektóre dane aktualizowane były nawet 14 tysięcy razy w ciągu doby.
Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/obrot-danymi-geolokalizacyjnymi-odbywa-sie-bez-wiedzy-uzytkownikow

Coraz bliżej unijnych przepisów o
cyberbezpieczeństwie
▪

13

10 grudnia 2018 r. najważniejsze organy Unii Europejskiej osiągnęły
porozumienie w sprawie wspólnotowych przepisów o cyberbezpieczeństwie.

▪

Projekt wzmacnia przede wszystkim kompetencje ENISA (Agencja UE ds. Sieci,
Informacji i Bezpieczeństwa).

▪

Projekt ustanawia również unijne ramy certyfikacji bezpieczeństwa
cybernetycznego, zwiększając cyberbezpieczeństwo usług internetowych i
urządzeń dostarczanych konsumentom.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity-act-2018-dec-11_pl

NIP to dane osobowe
▪

14

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie dotyczące
ewentualnego naruszenia przepisów RODO oraz europejskiego kodeksu celnego przez
niemiecki federalny urząd skarbowy.

▪

W sprawie wypowiedział się Rzecznik Generalny TSUE, który stwierdził między innymi, że
NIP bez żadnych wątpliwości jest informacją, na podstawie której można zidentyfikować
konkretną osobę fizyczną i stanowi dane osobowe.

Źródło:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=RODO&docid=206867&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=1563599#ctx1 (Sprawa C-496/17)

mBank testuje innowacyjne rozwiązanie
▪

15

Bank rozpoczął pilotaż weryfikacji behawioralnej użytkownika bankowości internetowej przy pomocy
digital fingerprints – ten sposób zabezpieczenia ma być testowany do końca 2019 r.

▪

Program pilotażowy obejmie 50 tysięcy uczestników, jeżeli wyrażą zgodę na przystąpienie do niego.
Wówczas w serwisie transakcyjnym mBanku uruchomi się specjalny kod, który będzie mierzył typowe
zachowania użytkownika w czasie korzystania z serwisu online (np. sposób poruszania myszą,
korzystanie z klawiatury).

▪

System zbuduje profil behawioralny użytkownika, a następnie będzie porównywał bieżące interakcje w
serwisie banku z gotowym profilem. Dzięki temu będzie wiadomo, czy z serwisu internetowego
korzysta właściciel konta.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mbank-biometria-behawioralna-jak-dziala-narzedzie-weryfkacji-testy-wsrodklientow-jak-wziac-udzial?fbclid=IwAR3OUCVJ5xjnv7qvb0IbIkSFtvuUFGQbqxn4omtM7SGIerMxmFDHAqf8N3U

Zarchiwizowane akta osobowe – co z
nimi zrobić?
▪

16

Artykuł porusza kwestię wpływu RODO na teczki osobowe pracowników, które przed 25
maja 2018 r. zostały zarchiwizowane i znajdują się tam dane mogące naruszać np. zasadę
minimalizacji danych.

▪

Autorka stawia tezę, że dane zbierane przez pracodawcę przed rozpoczęciem stosowania
RODO miały podstawę prawną w postaci przepisów Kodeksu pracy i aktów
wykonawczych, a dodatkowo w RODO nie została wprowadzona zasada działania prawa
wstecz, stąd nie ma powodu aby niektóre kategorie danych usuwać z archiwów (np.
imiona rodziców).

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/rodo-co-zrobic-z-dokumentami-w-teczkach-osobowych-ktore-trafily-doarchiwum,264664.html?fbclid=IwAR2iyIe4esUAl3r34z5pu0khcpEFWk8VcGFizAAz3Ezdf9hVB3EsTBNw9s8

RODO po Brexicie – scenariusz
alternatywny
▪

17

Rząd brytyjski opublikował założenia dotyczące przetwarzania danych
osobowych na wypadek opuszczenia Unii Europejskiej przez UK bez
porozumienia z Komisją Europejską.

▪

Poruszone są m. in. kwestie transferu danych osobowych do państw trzecich,
wyznaczenia przedstawiciela administratorów danych z UE czy kompetencji
brytyjskiego organu nadzoru (ICO).

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-law-eu-exit/amendments-to-uk-data-protection-law-inthe-event-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal-on-29-march-2019?fbclid=IwAR1wUgavJYCPbDt-

q1Ll51URxKueIwDFscTtX2adQkjuXdWLx5imBWX__Xc

Google nie musi usuwać linków w
wyszukiwarce
▪

18

Sąd Najwyższy wyrokiem13 grudnia 2018 r. uchylił wyrok sądu apelacyjnego i zwrócił
sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła powództwa biznesmena
Arkadiusza L. przeciwko Google LLC o naruszenie dóbr osobistych poprzez to, iż w razie
wpisania w wyszukiwarkę imienia, nazwiska i miejscowości powoda jako wynik pokazuje
się odnośnik do artykułu „Polityki” pod tytułem „Bardzo biedny gangster”.

▪

SN uznał między innymi, iż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z
korzystaniem z danych osobowych.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. (sygn. akt I CSK 690/17), https://www.rp.pl/Daneosobowe/312149978-Wpisal-w-Google-nazwisko-wyskakiwal-gangster---jest-wyrok-Sadu-Najwyzszego.html

RODO dla służb uchwalone
•

19

Sejm uchwalił 14 grudnia 2018 r. ustawę o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości –
tzw. RODO dla służb.

•

Więcej na temat samej ustawy można znaleźć w naszych aktualnościach z
dnia 26 listopada.

•

Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie (pod warunkiem przyjęcia jej przez

Senat) do podpisu Prezydenta.
Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem,344823.html

Kolejny wyciek z Facebooka
•

Facebook ujawnił (dopiero 14 grudnia 2018 r.), że między 12 a 25 września
miał miejsce incydent związany z możliwością nieuprawnionego dostępu
niektórych aplikacji do zdjęć użytkowników (nawet takich, które nie zostały
zamieszczone na portalu).

•

Wyciek dotyczy danych 6,8 miliona osób.

Źródło: https://www.spidersweb.pl/2018/12/facebook-wyciek-zdjecia.html
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Telewizja o RODO

Komentarz jest zbędny, aczkolwiek rym bardzo wpadający w ucho. ☺

Źródło: https://twitter.com/matmakowski91/status/1073318330914754560
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Maciej Zychowicz
specjalista ds. ochrony danych osobowych
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