RODO-aktualności
31 grudnia 2018 r.

UWAGA!
Tezy przedstawione w artykułach, zamieszczone w niniejszym materiale i
niebędące wytycznymi organu nadzorczego albo orzeczeniami sądów lub
organów administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich autorów i
nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.

Spis treści
1

Fundacja o RODO-absurdach

2

NSA o ujawnieniu wyników kontroli

3

Lifting RODO w UK po Brexicie

4
5

Morelowy wyciek danych

Wpływ RODO na dystrybucję ubezpieczeń

6

CNIL karze firmę telekomunikacyjną

7

Numer rejestracyjny to nie dane osobowe

8
9
10

Organy publiczne, a prawnie
uzasadniony interes

ePrivacy opublikowane

Rządowy formularz oceny wdrożenia RODO

Spis treści
11
12

Podpis przy odbiorze przesyłki to dane
biometryczne?

Prawie jak anonimizacja…

Fundacja o RODO-absurdach

1

▪ Na stronie internetowej Fundacji Panoptykon został opublikowany
poradnik „RODO. Masz prawo i nie wahaj się go użyć”.
▪ Autorzy starają się wyjaśnić narosłe od maja 2018 r. RODO-absurdy w
poszczególnych sferach życia np. szkoła czy służba zdrowia.
▪ Publikację można pobrać tutaj.
Źródło: https://panoptykon.org/RODO-masz-prawo

NSA o ujawnieniu wyników kontroli
▪

2

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął trwający od 5 lat spór między GIODO i Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
▪

Spór powstał w 2013 r. na tle ujawnienia przez szefa Kancelarii wyników kontroli (wraz z nazwiskami
osób) w ARiMR, która wykazała liczne nieprawidłowości (np. nepotyzm).

▪

GIODO w 2014 r. wydał decyzję, orzekając iż publikacja narusza prawo do prywatności innych osób i
nakazał usunięcie tych informacji. Po odwołaniu GIODO decyzję podtrzymał.

▪

WSA w 2016 r. uchylił decyzję GIODO, sprawa trafiła wówczas do NSA, który skargi kasacyjne GIODO i
ARiMR oddalił.

Źródło: https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2237960,Przelomowy-wyrok-NSA-Rzad-nie-ukryje-juz-wynikow-kontroli

Lifting RODO w UK po Brexicie

3

▪ Na stronie internetowej rządu brytyjskiego opublikowany został projekt
ustawy, która będzie regulowała w Wielkiej Brytanii kwestie ochrony

danych osobowych po Brexicie.
▪ Głównym przedmiotem ustawy jest wprowadzenie modyfikacji do
niektórych przepisów RODO, które nadal będzie stosowane w UK – z
uwzględnieniem proponowanych zmian.
Źródło: http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2019/9780111177594

Morele usuwają dane, ale tak nie do
końca
▪

4

Na kanwie opisywanego już przez nas wycieków danych klientów sklepu Morele.net odkryta została

kolejna ciekawostka.
▪

Po pierwsze, Morele nie zresetowało haseł użytkowników sklepu, w związku z czym (stan na 20
grudnia 2018 r.) doszło do kradzieży ponad 350 tysięcy haseł.

▪

Po drugie, sklep nie realizował w pełni prawa do usunięcia danych w przypadku żądania skasowania
konta w sklepie. Morele nie usuwało wszystkich zbędnych danych, lecz flagowało je tagiem
„USUNIĘTY”. Takich osób, według włamywacza do sklepu Morele, jest 1849.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/morele-350k-zlamanych-hasel-i-wyciek-danych-usunietych-uzytkownikow/

Wpływ RODO na dystrybucję
ubezpieczeń
▪

5

Artykuł podsumowuje zmiany w branży ubezpieczeniowej, w szczególności dystrybucji ubezpieczeń, w
2018 r.

▪

RODO wpłynęło w pierwszej kolejności na wydłużenie procesowania dystrybucji polis
ubezpieczeniowych np. poprzez konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego.

▪

Większość branży działania marketingowe opiera na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

▪

Wzrosło także zainteresowanie oprogramowaniem do zarządzania danymi klientów, w szczególności
danymi wrażliwymi.

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/agenci-ubezpieczeniowi-przy-sprzedazy-polis-coraz-czesciej-siegaja-po-nowetechnologie/ar/13766717

CNIL karze firmę telekomunikacyjną
▪

6

Francuski organ ochrony danych nałożył na operatora telekomunikacyjnego Bouygues SA
karę 250 tysięcy euro. Kara nałożona została w oparciu o poprzednio obowiązujące
regulacje.

▪

Firma została ukarana za trwające blisko 2 lata naruszenie bezpieczeństwa danych
poprzez możliwość dostępu online do umów i faktur abonentów usług oferowanych przez
Bouygues.

▪

Naruszenie dotyczyło około 2 milionów klientów.

Źródło: https://news.bloomberglaw.com/privacy-and-data-security/french-telecom-fined-250-000-euros-for-data-privacy-faults

Numer rejestracyjny to nie dane
osobowe
▪

7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę właściciela samochodu na
uchwałę rady miasta w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania.

▪

Przedmiotem skargi był wymóg podania numeru rejestracyjnego samochodu podczas
kupowania biletu w parkomacie.

▪

Sąd uznał, iż numer rejestracyjny samochodu nie stanowi danych osobowych w
rozumieniu poprzednio obowiązującej ustawy, a zatem gmina nie jest administratorem
danych osobowych.

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/312289993-Czy-mozna-zadac-podania-numeru-rejestracyjnego-podczas-oplaty-zaparkowanie.html&cid=44&template=restricted

Organy publiczne, a prawnie
uzasadniony interes
▪

8

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako przesłankę prawną przetwarzania danych osobowych
wskazuje prawnie uzasadniony interes, przy czym nie dotyczy to przetwarzania, którego
dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

▪

Autor artykułu zwraca uwagę, iż przepis ten nie wyłącza całkowicie prawnie
uzasadnionego interesu, jako podstawy prawnej przetwarzania danych przez organ
publiczny. Jeżeli organ występuje w „zwykłym” obrocie cywilnoprawnym jako jego
uczestnik, to posługiwanie się tą przesłanką jest dopuszczalne.

Źródło: https://rynekinformacji.pl/organ-publiczny-nie-moze-przetwarzac-danych-w-oparciu-o-prawnie-uzasadniony-interes/

ePrivacy opublikowane
▪

9

17 grudnia 2018 r. opublikowany został przyjęty 4 grudnia tekst dyrektywy ePrivacy
(właściwie nowelizacji dyrektywy ePrivacy 2002/58/EC).

▪

Państwa członkowskie otrzymały czas na transpozycję przepisów dyrektywy do krajowego
porządku prawnego do 21 grudnia 2020 r.

▪

Zasady Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (tj. zaktualizowanego ePrivacy)
będą lex specialis w stosunku do przepisów RODO – w przypadku kwestii regulowanych w
ePrivacy, a będących w konflikcie z RODO, stosować trzeba będzie przepisy dyrektywy
ePrivacy.

Źródło: https://iapp.org/news/a/new-european-electronic-communications-code-means-the-application-of-the-eprivacydirective-to-otts/

Rządowy formularz oceny wdrożenia
RODO
▪

10

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się formularz oceny

spełniania obowiązków wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.
▪

Został on stworzony we współpracy audytorów i kontrolerów MF, Ministerstwa
Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

▪

Formularz można pobrać w tym miejscu.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_second_annual_review_of_the_eu-us_privacy_shield_2018.pdf

Podpis przy odbiorze przesyłki to dane
biometryczne?
▪

11

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył zapytanie do Prezesa UODO w sprawie podpisów
składanych na tablecie przy odbiorze przesyłki od operatora pocztowego.

▪

Jedną z przesłanek uznania danych osobowych za dane biometryczne to „cechy
behawioralne osoby fizycznej” wynikające ze specjalnego przetwarzania technicznego –
za taką cechę może zostać uznany charakter pisma czy dynamika pisania na urządzeniu
elektronicznym np. tablecie.

▪

RPO chce uzyskać informacje na temat urządzeń stosowanych przez listonoszy, okresu
przechowywania danych, jak i zabezpieczeń urządzeń.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/podpis-na-tablecie-moze-byc-dana-biometryczna,350933.html

Prawie jak anonimizacja…

Tak to jest, gdy się nie ma RODO w systemie prawnym…
Źródło: https://twitter.com/matmakowski91/status/1078370720340529152

11

Maciej Zychowicz
specjalista ds. ochrony danych osobowych
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