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7 stycznia 2019 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.
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10 lat przechowywania akt osobowych

▪ 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące

przechowywania akt osób zatrudnionych na etatach, jak i

zleceniobiorców (umowy zlecenia, agencyjne oraz umowy o

świadczenie usług) – okres przechowywania akt został skrócony do 10

lat dla osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

▪ Odrębne regulacje dotyczą osób zatrudnionych przed rokiem 1999 oraz 

w latach 1999 – 2018.

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1389507,krotszy-okres-przechowywania-danych.html
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Facebook śledzi nas poprzez aplikacje

▪ Privacy International opublikowała raport dotyczący udostępniania danych Facebookowi przez 

darmowe aplikacje dostępne w sklepie Google Play, w szczególności jeżeli osoba korzystająca z 

aplikacji nie posiada konta na Facebooku. Badanie wykonano w okresie sierpień – grudzień 2018 r. 

▪ Co najmniej 61 % testowanych aplikacji automatyczne przesyła dane do Facebooka w momencie, gdy 

użytkownik uruchomi aplikację (niezależnie czy ma konto na Facebooku, czy nie oraz czy jest na nim 

zalogowany).

▪ Zakres danych przekazywanych Facebookowi jest bardzo szeroki. Testy wykazały, że dane mogą być 

wykorzystywane do profilowania osób fizycznych m. in. poprzez dane dotyczące zdrowia, wyznania czy 

nawyków.

Źródło: https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-

12/How%20Apps%20on%20Android%20Share%20Data%20with%20Facebook%20-%20Privacy%20International%202018.pdf
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Czy dane osobowe podatników są 

dobrze chronione?

▪ Artykuł porusza kwestię ochrony danych osobowych stron postępowania podatkowego, a w 

szczególności podatników.

▪ Według autora zbyt szeroki jest zakres danych podatnika, które mogą gromadzić i przetwarzać organy 

podatkowe, w tym mogą być to np. informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a zatem dane dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych z art. 10 RODO.

▪ Wskazana jest również potrzeba uchwalenia tzw. przepisów sektorowych, które mają znowelizować m. 

in. ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ochrony danych osobowych.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/rodo-i-ochrona-danych-osobowych-w-postepowaniu-podatkowym-wywiad,351127.html
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Dobrowolność zgody na 

monitorowanie aktywności fizycznej

▪ Artykuł porusza tematykę wykorzystania urządzeń monitorujących aktywność 

fizyczną w kontekście ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych w 

rozumieniu art. 9 RODO.

▪ W Belgii został złożony projekt ustawy, która zakazuje ubezpieczycielom 

różnicowanie warunków ubezpieczenia od zgody ubezpieczonego na 

monitoring (czujnikami) jego aktywności zdrowotnej.

Źródło: https://www.pb.pl/rodo-a-urzadzenia-kontrolujace-aktywnosc-fizyczna-949599
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Minister Sprawiedliwości uzyskał 

dostęp do danych dłużników i 

wierzycieli

▪ 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o komornikach sądowych.

▪ Dzięki temu Minister Sprawiedliwości uzyskał potencjalny dostęp do danych 

dłużników i wierzycieli, które znajdują się w systemie Currenda – systemem 

zarządza co prawda Krajowa Rada Komornicza, jednak uprawnienia te może 

utracić na mocy decyzji MS, której można nadać rygor natychmiastowej 

wykonalności.

Źródło: https://www.rp.pl/Komornicy/301029953-Ziobro-zyska-prawo-do-danych-dluznikow-i-wierzycieli.html
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Finlandia świętsza od Papieża?

▪ 1 stycznia 2019 r. weszła w życia nowa fińska ustawa o ochronie danych osobowych.

▪ W niektórych aspektach przewiduje znacznie dalej idące regulacje dotyczące ochrony

prywatności, niż RODO.

▪ Z drugiej strony daje fińskim władzom publicznym znacznie większe możliwości dostępu

do danych obywateli w imię interesu publicznego.

▪ Przykładowo – niektóre agencje do spraw zwalczania przestępczości będą wyłączone z

odpowiedzialności administracyjnoprawnej z tytułu naruszenia RODO.

Źródło: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/16070-finland-s-beefed-up-data-protection-act-to-take-effect-

on-january-1st.html
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RODO nie zjadło ciasteczek

▪ O 20 % wzrosła liczba plików cookies na polskich portalach 

internetowych po rozpoczęciu stosowania RODO – raport w tym 

zakresie przygotował Instytut Reutersa.

▪ Instytut przeanalizował oprócz Polski jeszcze 6 innych krajów UE. Co 

ciekawe, we wszystkich z nim liczba cookies po 25 maja 2018 r. spadła.

▪ Wśród firm, które instalują cookies dominują Google, Facebook i 

Amazon.

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1390132,rodo-nie-ochronilo-nas-od-ciasteczek-liczba-cookies-w-polsce-wzrosla-o-20-

proc.html
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Jakie zadania IOD-a wpisać w umowie?

▪ W artykule przedstawione jest zagadnienie na ile można w umowie rozszerzyć obowiązki 

inspektora ochrony danych. 

▪ W praktyce zdarza się często, że administrator danych wpisuje IOD-owi do umowy 

zadania, które należą do ADO.

▪ Zadaniem IOD-a jest przede wszystkim wspieranie administratora danych w wykonywaniu 

jego obowiązków np. prowadzenie RCP jest obowiązkiem ADO, przy czym często te 

zadanie „zrzucane” jest na IOD-a.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/2860049,3,Jakie-obowiazki-IOD-mozna-wpisac-w-umowie.html
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Ustawa sektorowa wpłynie na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych
▪ Zmianę ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przewidują tzw. przepisy sektorowe (nowelizacja 168 

aktów prawnych w związku z zapewnieniem stosowania RODO).

▪ Projektowany art. 8 ustawy o ZFŚS dopuści przetwarzanie przez pracodawcę oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji 

życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

▪ Artykuł wskazuje również, że zgoda nie jest właściwą podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach ZFŚS, jest 

nią obowiązek prawny. Pierwotny projekt przepisów sektorowych przewidywał zgodę jako podstawę prawną.

▪ Pracodawca będzie miał obowiązek dokonać przeglądu danych co najmniej raz w roku – zgodnie z zasadą ograniczenia 

przechowywania.

▪ W ocenie autorów artykułu, wobec członków rodziny pracownika, spełnienie obowiązku informacyjnego będzie 

wyłączone na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) RODO.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1390129,zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-a-

rodo.html

9
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Polityczny wyciek w Niemczech

▪ Rano 4 stycznia 2019 r. na Twitterze opublikowane zostały wewnętrzne 

dokumenty oraz dane osobowe niemieckich polityków ze wszystkich partii 

zasiadających w Bundestagu poza AfD (Alternatywa dla Niemiec).

▪ Informacje udostępnione na Twitterze dotyczą głównie danych kontaktowych, w 

tym numerów telefonów oraz adresów polityków.

▪ W części przypadków wyciekły również dane bankowe, finansowe oraz dowody 

osobiste czy prywatna korespondencja.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/dane-niemieckich-politykow-w-sieci-bezpieczna-tylko-skrajna-prawica
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Wszyscy jesteśmy Katarzyną Świniarską

Źródło: https://twitter.com/WitoldUrbanowic/status/1081740874650931202
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Złote rady organu nadzoru z Kanady 12

▪ Kanadyjski Urząd Komisarza ds. ochrony danych osobowych, w wytycznych dla 

kupujących i sprzedających radzi, aby Kanadyjczycy kupujący legalną w tym kraju 

marihuanę płacili gotówką, a sklepy powinny zbierać jak najmniej informacji.

▪ Organ wyjaśnia, iż w większości porządków prawnych poza Kanadą marihuana jest 

nielegalna, stąd informacje o jej zakupie stanowią dane wrażliwe – niektóre kraje mogą 

zakazać wjazdu osobom, które wcześniej kupiły marihuanę, pomimo zgodności z prawem 

zakupu.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/sprzedaz-marihuany-w-kanadzie-zalecenie-urzedu-ds-danych-

osobowych/jhkkwte

https://businessinsider.com.pl/technologie/sprzedaz-marihuany-w-kanadzie-zalecenie-urzedu-ds-danych-osobowych/jhkkwte


Maciej Zychowicz

specjalista ds. ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany, 

w szczególności rozpowszechniany i kopiowany. 

© Lex Artist Sp. z o.o., 2019


