


RODO-aktualności

21 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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Prezes UODO przyjrzy się Morelom

▪ O wycieku danych ze sklepu internetowego Morele.net informowaliśmy już w kilku

poprzednich RODO-aktualnościach.

▪ Sprawą zdecydował się zająć Prezes UODO. Wszczęte zostały czynności zmierzające do 

oceny, czy działalność podmiotu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych.

▪ Można zatem się spodziewać kontroli oraz ewentualnego dalszego postępowania 

administracyjnego wobec Moreli. Właściciel sklepu internetowego dopełnił obowiązku 

wobec organu nadzoru i zgłosił wcześniej naruszenie na podstawie art. 33 RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/644
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https://uodo.gov.pl/pl/138/644


UODO o monitoringu w szkołach

▪ 11 stycznia 2019 r. zorganizowane zostało webinarium dla szkół w 

ramach programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

▪ Eksperci urzędu odpowiadali na liczne pytania w sprawie stosowania 

monitoringu wizyjnego np. jakie środki techniczne i organizacyjnego 

powinny być brane pod uwagę w fazie planowania, oceny skutków i 

zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku stosowania monitoringu 

wizyjnego?

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/213/646
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https://uodo.gov.pl/pl/213/646


UODO przeszkoliło IOD-ów ze 

zgłaszania naruszeń

▪ 14 stycznia 2019 r. odbyło się szkolenie dla inspektorów ochrony danych 

organizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Miejsca na 

szkolenie rozeszły się w kilka minut.

▪ Tematem szkolenia było zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do 

organu nadzoru.

▪ Szkolenie było również transmitowane online na kanale UODO w serwisie 

Youtube.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/647
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https://uodo.gov.pl/pl/138/647


Internetowi nieznane są granice państw

▪ Artykuł stanowi polemikę ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego 

TSUE w opinii do sprawy przeciwko Google, o której pisaliśmy w RODO-

aktualnościach z 14 stycznia 2019 r.

▪ Zdaniem autora nakaz usuwania linków tylko z europejskich wersji 

wyszukiwarek może doprowadzić albo do stworzenia dwóch 

„równoległych” sieci Internet albo być zwykłą fikcją.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1391930,rodo-w-sieci-i-likwidacja-linkow-w-google-litwinski.html
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https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1391930,rodo-w-sieci-i-likwidacja-linkow-w-google-litwinski.html


RODO wkroczy na studniówki?

▪ Na szczęście co do zasady nie, choć do Ministerstwa Cyfryzacji spływają liczne 

zapytania od szkół średnich w sprawie stosowania przepisów RODO przy 

organizacji studniówek.

▪ Wg Macieja Kaweckiego, organizowanie studniówki na zewnątrz np. w hotelu 

czy na sali weselnej, nie jest objęte przepisami RODO, natomiast jeśli 

studniówka organizowana jest w samej szkole, znajdują zastosowanie te same 

regulacje, jak w przypadku innej działalności szkoły – jednak nie powinny one 

paraliżować.

Źródło: https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/mc-rodo-nie-powinno-przeszkadzac-w-organizacji-studniowki,900228.html
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Praca na urządzeniach prywatnych, a 

RODO
▪ Tematem artykułu jest bezpieczeństwo danych służbowych przetwarzanych na 

urządzeniach prywatnych, w szczególności takich jak smartfony czy laptopy.

▪ Autor radzi, celem zapewnienia zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwa danych, aby 

między innymi: wprowadzić szyfrowanie (z uwzględnieniem obniżenia wydajności 

prywatnych urządzeń), zastosować mechanizmy rozdzielające dane służbowe od 

prywatnych (sandboxing), wprowadzić adekwatną blokadę urządzenia jak w sprzęcie 

służbowym, wymagać instalacji oprogramowania antywirusowego czy wprowadzić 

możliwość blokowania instalowania aplikacji z nieznanych źródeł lub potencjalnie 

niebezpiecznych.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/prawa-pracownika/2867739,RODO-a-korzystanie-z-prywatnych-urzadzen-w-

pracy.html
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Dalszy ciąg sprawy wycieku w sieci hoteli

▪ Przed organami nadzorczymi państw członkowskich UE toczą się postępowania przeciwko

sieci hoteli z grupy Mariott w sprawie wycieku danych paszportowych.

▪ Początkowa szacunkowa liczba poszkodowanych (500 milionów) skurczyła się do

„zaledwie” 383 milionów, w tym 20,2 miliona zaszyfrowanych numerów paszportowych.

▪ Sieć hoteli podejmuje rozliczne działania, aby uniknąć najwyższego wymiaru kary.

▪ Jeżeli Grupa Mariott zostałaby ukarana karą 4 % światowego rocznego obrotu, to jej

wysokość wyniosłaby aż 915 milionów dolarów.

Źródło: https://www.compliancejunction.com/penalty-for-marriott-hotels-gdpr-breach-could-be-up-to-915/
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Wietnamski wyciek skanów paszportów

▪ Firma POLVIET, pośrednicząca w uzyskiwaniu wiz do Wietnamu (właściciel strony 

wietnamwiza.com), udostępniła w sposób niezamierzony skany paszportów z danymi 

osobowymi posiadacza oraz zdjęciami ponad 3 tysięcy obywateli polskich, którzy 

wnioskowali o wizy od kwietnia 2015 r.

▪ Okazało się, że skany paszportów dostępne są pod publicznym adresem URL. Obecnie 

dostęp do katalogu ze skanami jest już zablokowany.

▪ POLVIET jest firmą wietnamską i działającą na podstawie prawa wietnamskiego. Dyrektor 

firmy przyznał, że w 3 i 4 kwartale 2018 r. miały miejsce ataki na stronę. Nie wiadomo, czy 

firma zgłosi naruszenie do Prezesa UODO.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/wyciek-3000-paszportow-wietnam-wiza/
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https://niebezpiecznik.pl/post/wyciek-3000-paszportow-wietnam-wiza/


Prezes UODO rozpoczyna konsultacje 

w sprawie powierzenia

▪ Prezes UODO zamierza przyjąć zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO standardowe klauzule umowne w 

zakresie umów powierzenia przetwarzania danych. W związku z tym rozpoczęły się konsultacje w tym 

zakresie, które potrwają do 1 lutego 2019 r.

▪ Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków dotyczących między innymi: dokumentowania 

poleceń administratora dotyczących przetwarzania danych, poziomu szczegółowości wskazania 

środków zabezpieczenia danych czy zapewnienia zgodności działania podprocesora z postanowienia 

umowy powierzenia.

▪ Większość branży chwali pomysł Prezesa UODO, aby opracować standardowe klauzule.

Źródła: https://uodo.gov.pl/pl/138/650

https://www.prawo.pl/biznes/standardowe-umowy-powierzania-wytyczne-w-sprawie-akredytacji,357495.html
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https://uodo.gov.pl/pl/138/650
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Ubezpieczyciele walczą o przepisy 

sektorowe
▪ Przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawia w artykule argumenty przeciwko proponowanej 

zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która oparłaby przetwarzanie 

danych dotyczących zdrowia klienta wyłącznie na zgodzie. Postuluje wprowadzenie przesłanki interesu 

publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO). oraz wyraźnej podstawy prawnej w UDUiR. Poruszona zostaje 

również problematyka prawa do wycofania zgody bez ponoszenia negatywnych konsekwencji np. w 

trakcie postępowania likwidacyjnego. PIU podnosi również, że zgoda, jeżeli będzie warunkiem 

zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będzie nosiła znamienia dobrowolności.

▪ 18 stycznia ponownie zbierze się sejmowa podkomisja do spraw tzw. przepisów sektorowych, gdzie 

nastąpi kolejna tura rozmów z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej. 

Źródła: https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-na-przetwrzanie-danych-o-stanie-zdrowia-stanowisko,357501.html

https://www.prawo.pl/biznes/podanie-nieprawdy-i-cofniecie-zgody-na-przetwarzanie-danych-o,358099.html
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NSA: interes prawny powinien być realny

▪ Wnioskodawca zwrócił się do MSWiA o udostępnienie z rejestru PESEL informacji o stanie cywilnym 

matki dziecka za kilka wskazanych lat. Swoją prośbę argumentował chęcią wznowienia prawomocnego 

postępowania w sprawie o ustalenie pochodzenia dziecka. Organ odmówił i wskazał, że wnioskodawca 

powinien powołać się na rzeczywiście istniejący interes prawny (np. toczące się już postępowanie), a 

nie tylko zamiar wznowienia.

▪ NSA uznał skargę kasacyjną za niezasadną. Podkreślił, że interes prawny powinien być sprawdzalny 

obiektywnie, indywidualny, konkretny, a także aktualny, zaś sama deklaracja zainicjowania 

postępowania sądowego przesądza o braku uzasadnionych podstaw prawnych i faktycznych 

wykazania interesu prawnego.

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.11.2018 r. (II OSK 10/17)
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A może przesadzamy z tym RODO?

▪ Artykuł stawia ciekawą tezę, iż RODO w zdecydowanej większości przedsiębiorstw (w 

szczególności mikro i małych) nie będzie miało zastosowania.

▪ Autor podkreśla między innymi, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ustawa 

określa, cel, zakres danych i sposób ich przetwarzania (na przykładzie obowiązku 

wystawiania faktur), to przedsiębiorca (jeżeli w ustawie nie zostanie wprost wskazany) 

administratorem danych nie będzie, ponieważ nie ustala samodzielnie celów i sposobów 

przetwarzania danych, czyli nie spełnia kryterium art. 4 pkt 7 RODO.

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/301179984-RODO-w-Polsce-dyskusje-na-temat-watpliwosci-dotyczacych-

rozporzadzenia.html
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Pobudka dla administracji publicznej!

▪ Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan prac na rok 2019.

▪ Jednym z obszarów, które mają być skontrolowane w III i IV kwartale 

tego roku będzie „Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO”. 

▪ Plan można pobrać w tym miejscu.
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https://www.nik.gov.pl/plik/id,18764.pdf


E-book dla administracji publicznej

Źródło: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/100568/edition/93984
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▪ „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z 

zakresu funkcjonowania administracji publicznej” – opracowanie o 

takim tytule ukazało się w wersji cyfrowej.

▪ Autorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiej.

▪ E-book do pobrania znajduje się tutaj.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/100568/edition/93984
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/93984/zip/


Pogromca mitów w rekrutacji

Źródło: https://www.pb.pl/rekrutacje-w-zgodzie-z-rodo-950825
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▪ Artykuł przedstawia najważniejsze, z punktu widzenia autora, problemy 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacji.

▪ Zagadnienia przedstawione są w formie mitów, które autor obala, a 

dotyczą m. in. zbierania innych kategorii danych, niż przewidziane w 

Kodeksie pracy czy zgody w formie odrębnego oświadczenia.

https://www.pb.pl/rekrutacje-w-zgodzie-z-rodo-950825


UODO: jak przygotować się na Brexit?

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/665
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▪ W związku z odrzuceniem przez brytyjski parlament projektu umowy „rozwodowej” z Unią 

Europejską, istnieje duże prawdopodobieństwo Brexitu bez porozumienia z UE.

▪ Prezes UODO zorganizowała briefing prasowy, na którym doradzała administratorom i 

podmiotom przetwarzającym, jak uregulować przepływ danych z UK po 29 marca 2019 r. 

(planowana data wyjścia UK z Unii).

▪ Organ nadzoru wskazał, jakie kroki powinni podjąć administratorzy lub podmioty 

przetwarzające, aby zapewnić po 30 marca 2019 r. zgodność z prawem transferu danych 

między Polską, a UK (która stanie się najprawdopodobniej państwem trzecim).

https://uodo.gov.pl/pl/138/665


Wyciek z Freshmaila

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/freshmail-wyciek-1100-danych-

klientow/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+niebezpiecznik+%28Niebezpiecznik.pl+-

+wszystko%29
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▪ U operatora popularnego serwisu świadczącego głównie usługi e-mail 

marketingu doszło w październiku 2018 r. do wycieku danych osobowych 

klientów, którzy równocześnie znajdowali się w bazie WordPressa. 

▪ Freshmail poinformował, iż zgłosił naruszenie, w trybie art. 33 RODO, do 

Prezesa UODO, ale nie poinformował o naruszeniu osób, których dane dotyczą, 

ponieważ analiza incydentu określiła na poziomie średnim ryzyko naruszenia 

praw i wolności osób, których dane dotyczą.

https://niebezpiecznik.pl/post/freshmail-wyciek-1100-danych-klientow/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+niebezpiecznik+%28Niebezpiecznik.pl+-+wszystko%29


Efekt RODO – wzrost świadomości 

własnej prywatności

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/2868390,RODO-po-6-miesiacach-prywatnosc-

w-cenie.html
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▪ Deloitte przeprowadził badania „A new era for privacy. GDPR six months on”, 

które objęło przede wszystkim osoby, których dane dotyczą.

▪ 69 % badanych przyznało, że podstawą ich zaufania jest etyczne 

wykorzystywanie przez firmy informacji na ich temat.

▪ Z kolei 58 % respondentów twierdzi, że dzięki nowej regulacji prawnej zaczęli 

podchodzić do kwestii prywatności ze znacznie większą ostrożnością, niż 

wcześniej.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/2868390,RODO-po-6-miesiacach-prywatnosc-w-cenie.html


Czy szkoła ma prawo wiedzieć?

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1392528,szkola-bezprawnie-zada-oswiadczen-o-chorobach-

uczniow.html?ref=purchaseCompleted
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▪ Artykuł przedstawia poglądy dotyczące możliwości żądania przez szkoły oświadczeń o 

chorobach zakaźnych i szczepieniach uczniów w celu zapobiegnięcia epidemii.

▪ Jedni twierdzą, że nie ma takiej możliwości po pierwsze ze względu na RODO, a po drugie 

– ponieważ celem działalności szkoły nie jest zapobieganie chorobom zakaźnym, zatem 

szkoła powinna poinformować i pozostawić sprawę do decyzji sanepidowi.

▪ Niektóre kuratoria oświaty twierdzą jednak, że statut szkoły czy przedszkola powinien 

przewidywać zobowiązanie rodziców do poinformowania o chorobie zakaźnej dziecka, a 

ewentualnej problemy wynikają wyłącznie z nieporozumień między rodzicami, a władzami 

szkoły.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1392528,szkola-bezprawnie-zada-oswiadczen-o-chorobach-uczniow.html?ref=purchaseCompleted


Wizerunku podopiecznych domu 

dziecka nie powinno się przetwarzać

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1392552,rodo-kiedy-mozna-opublikowac-zdjecie-z-

dziecmi.html?ref=purchaseCompleted
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▪ Taką tezę stawia autor artykułu na kanwie zamieszczenia przez prezydentów jednego z miast relacji z 

jego wizyty w domu dziecka. Na zdjęciach pojawiały się podopieczni domu.

▪ Autor dopuszcza przetwarzanie wizerunku dzieci na gruncie przepisów prawa autorskiego (jako część 

większej całości – art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

▪ Przetwarzanie wizerunku, jako danych osobowych, nie jest jednak, zdaniem autora, w tej sytuacji 

dopuszczalne na gruncie przepisów RODO. Zastosowanie nie znajdzie zarówno przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu (negatywny wynik testu równowagi), jak i zgody (naruszenie dobrowolności 

wyrażenia zgody przez pracowników domu dziecka).

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1392552,rodo-kiedy-mozna-opublikowac-zdjecie-z-dziecmi.html?ref=purchaseCompleted


Podsumowanie polskiego wdrożenia 

RODO

Źródło: https://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/rodo-w-firmie/2868415,Jak-polskie-firmy-poradzily-sobie-z-wdrozeniem-

RODO.html
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▪ Autorzy artykułu oceniają, jak polskie firmy poradziły sobie z wdrożeniem przepisów 

RODO.

▪ Wnioski nie są zbyt pozytywne, a eksperci wskazują, że najwięcej problemów pojawia się 

w obszarach: analizy ryzyka oraz jego minimalizowaniu lub zapobieganiu, DPIA, 

wdrożenia RODO w obszarze IT, udziału podmiotów zewnętrznych przy przetwarzaniu 

danych (udostępnienie/powierzenie) czy nielegalnych (z punktu widzenia RODO) działań 

marketingowych.

https://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/rodo-w-firmie/2868415,Jak-polskie-firmy-poradzily-sobie-z-wdrozeniem-RODO.html


Dałeś komuś prezent? Dowiesz się, że 

ktoś go zwrócił

Źródło: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/13/customers-informed-gifts-returned-due-gdpr/
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▪ Kolejny RODO-absurd, tym razem z Wielkiej Brytanii.

▪ 1/3 przebadanych sprzedawców deklaruje, że w razie zwrotu nietrafionego 

prezentu, będą musieli poinformować kupujących (tych, którzy wręczyli 

prezenty), że przedmioty zostały zwrócone.

▪ Sprzedawcy twierdzą, że to ich obowiązek na podstawie RODO oraz brytyjskiej 

ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiącej uzupełnienie unijnego 

rozporządzenia.

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/13/customers-informed-gifts-returned-due-gdpr/


Maciej Zychowicz

specjalista ds. ochrony danych osobowych
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