


RODO-aktualności

28 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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Lista kontrolna jako narzędzie 

weryfikacji procesorów

▪ Autor artykułu wskazuje, iż do obowiązków administratora danych, w związku z

powierzeniem danych do przetwarzania, należy wybór właściwego podmiotu

przetwarzającego. Administrator może również przeprowadzić audyt procesora.

▪ Alternatywą dla każdorazowego przeprowadzania audytu procesora jest 

stworzenie uniwersalnej i szczegółowej listy kontrolnej. Taka weryfikacja stanowi, 

zdaniem autora, dowód świadczący o wyborze podmiotu przetwarzającego z 

uwzględnieniem obowiązku wskazanego w art. 28 ust. 1 RODO. 

Źródło: http://inwestycje.pl/gospodarka/RODO-obowiazek-weryfikacji-podmiotu-przetwarzajacego-dane-a-lista-kontrolna-

;332861;0.html
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CNIL ukarał Google

▪ 21 stycznia 2019 r. CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) nałożył na Google 

LLC karę w wysokości 50 milionów euro.

▪ Powody? Brak przejrzystości (obowiązek informacyjny nie jest łatwo dostępny dla 

użytkowników – wymaga 5-6 działań), niedostateczna ilość przekazywanych informacji 

(np. cele przetwarzania wskazane są w sposób zbyt ogólny) oraz naruszenie warunków 

wyrażenia zgody dotyczącej spersonalizowanych reklam (świadomości, konkretności i 

jednoznaczności).

▪ Testy online narzędzi Google, będących przedmiotem skargi, przeprowadzone zostały we 

wrześniu 2018 r.

Źródło: https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
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Brak umowy powierzenia = 5000 euro

▪ Karę w takiej wysokości musi zapłacić firma Kolibri Image z Hamburga za naruszenie art. 

28 ust. 3 RODO.

▪ Kolibri Image, jako administrator danych, uchylała się od zawarcia umowy powierzenia z 

dostawcą usług z Hiszpanii. Firma zrobiła to świadomie ponieważ uważała, że obowiązek 

przedstawienia projektu umowy spoczywa na podmiocie przetwarzającym.

▪ Organ ochrony danych osobowych ustalił, że dane były przekazywane podmiotowi 

zewnętrznemu bez podstawy prawnej (umowy powierzenia).

Źródło: https://www.heise.de/newsticker/meldung/DSGVO-5000-Euro-Bussgeld-fuer-fehlenden-Auftragsverarbeitungsvertrag-

4282737.html
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Większe nakłady potrzebne na 

cyberbezpieczeństwo

▪ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwróciła się z petycją do Ministra 

Cyfryzacji o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia środków na 

cyberbezpieczeństwo Polski.

▪ Izba krytykuje art. 93 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który 

ustala maksymalne poziomy wydatków na cele związane z realizacją ustawy dla 

poszczególnych działów administracji rządowej (na lata 2019 – 2027).

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/polska-musi-zwiekszyc-wydatki-na-cyberbezpieczenstwo
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Akcje ratownicze będą nagrywane?

▪ Ministerstwo zdrowia pracuje nad przepisami nowelizującymi ustawę o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, które uprawnią do rejestrowania na 

wideo akcji ratowniczych.

▪ Eksperci wskazują, że przepisy powinny decyzję o tym, czy filmować 

interwencję, pozostawić w rękach ratownika. Filmowanie każdej akcji może 

doprowadzić do nagrania sytuacji, w których nikt nie chciałby być oglądany, ani 

filmowany (np. sytuacje intymne).

Źródło: https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/301209937-Ratownicy-medyczni-kamery-ochronia-w-karetkach.html&cid=44
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Czy można pytać świadków o 

niekaralność?
▪ Pytanie dotyczy przesłuchania świadka przez organ podatkowy w trakcie postępowania 

prowadzonego na podstawie Ordynacji podatkowej.

▪ Rzecznik prasowy UODO wskazała, że organy podatkowe mogą sprawdzić karalność świadka w 

Krajowym Rejestrze Karnym, ale nie oznacza to, że mogą świadka pytać o niekaralność w trakcie 

przesłuchania.

▪ Dane dotyczące karalności są danymi objętymi szczególną ochroną na mocy art. 10 RODO i 

przetwarzanie ich jest dozwolone wyłącznie w dwóch przypadkach. Rzecznik UODO podkreśliła, że 

przepisy Ordynacji podatkowej nie nadają uprawnienia organowi podatkowemu do pytania świadków 

o niekaralność.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/pytanie-swiadkow-o-karalnosc-w-postepowaniu-

podatkowym,360271.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=social
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Spór między UODO, a MC?

▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie w sprawie konferencji Ministra Cyfryzacji (23 stycznia),

na której zaprezentowane zostały objaśnienia prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacji, wydane

na mocy art. 33 ustawy Prawo przedsiębiorców.

▪ Prezes UODO twierdzi, iż MC wkracza w kompetencje organu nadzorczego, co narusza przepisy Rozporządzenia.

Dokonywanie wiążącej interpretacji przepisów RODO to wyłączna kompetencja organów nadzorczych oraz Europejskiej

Rady Ochrony Danych.

▪ Organ nadzoru przestrzega przed ewentualną odpowiedzialnością Skarbu Państwa za stosowanie się przedsiębiorców

do wytycznych MC, które mogą być sprzeczne z wykładnią UODO.

▪ Interesujący pogląd przedstawił również mec. Dominik Lubasz, zgodnie z którym Minister Cyfryzacji, jako organ krajowy,

nie może wydawać wiążących interpretacji przepisów unijnego rozporządzenia, które jest aktem bezpośrednio

stosowanym i wyłączą w tym zakresie kompetencje krajów członkowskich.

Źródła: https://uodo.gov.pl/pl/138/672, https://www.prawo.pl/kadry/kto-moze-interpretowac-rodo-opinia-radcy-prawnego-dominika,362066.html
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Objaśnienia prawne ujrzały światło 

dzienne

▪ Minister Cyfryzacji wydał, w trybie art. 33 ustawy Prawo przedsiębiorców, 

objaśnienia prawne dotyczące przepisów RODO.

▪ Objaśnienia dotyczą dalszego gromadzenia danych osobowych osób 

ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji. MC 

prezentuje stanowisko bardziej liberalne niż w Prezes UODO w swoim 

poradniku dotyczącym zatrudnienia.

▪ Objaśnienia dostępne są w BIP-ie Ministra Cyfryzacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/objasnienia-prawne-dla-pracodawcow-dotyczace-rodo
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Zero prywatności na portalach 

społecznościowych

▪ I to nawet, jeśli nie ma się na nich założonego konta. Do takiego wniosku doszli 

badacze z University of Vermont i University of Adelaide.

▪ Naukowcy prześledzili miliony wpisów na Facebooku i Twitterze – doszli przy 

tym do wniosku, że można odgadnąć naszą tożsamość oraz przewidzieć nasze 

zachowania, nawet jeśli nie mamy konta na wymienionych wyżej portalach, a 

obserwując jedynie to, co udostępniają nasi znajomi.

Źródło: https://nt.interia.pl/internet/news-facebook-i-twitter-zagrazaja-twojej-prywatnosci-nawet-jesli-,nId,2796527
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RODO dla służb niebawem wejdzie w 

życie

▪ Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tzw. RODO dla służb) 

została opublikowana 22 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (rok 2019, 

pozycja 125).

▪ RODO dla służb wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

a zatem 6 lutego 2019 r.

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/125
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Japonia jest już krajem bezpiecznym

▪ Komisja Europejska, w dniu 23 stycznia 2019 r., przyjęła w stosunku do Japonii 

decyzję, stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

▪ Od tej pory przekazywanie danych osobowych do Japonii, pomimo iż jest 

państwem trzecim w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

będzie możliwe bez żadnych przeszkód na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

▪ Proces decyzyjny w tej sprawie rozpoczął się we wrześniu 2018 r.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_pl.htm
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Cierpliwość bywa wynagradzana?

▪ Nie zawsze, w szczególności jeśli chcemy dodzwonić się do Straży Miejskiej w 

Lublinie.

▪ Po wybraniu numeru 986 dwukrotnie wybrzmiewa komunikat dotyczący 

przetwarzania danych osobowych, przy czym jest to skrócony (warstwowy) 

obowiązek informacyjny odsyłający do strony internetowej Straży.

▪ Po odsłuchaniu komunikatu nie zawsze dochodzi jednak do połączenia z 

dyżurnym.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/chcesz-wezwac-straz-miejska-zanim-porozmawiasz-z-dyzurnym-posluchasz-o-

rodo,n,1000235769.html
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Kolejna sesja EROD

▪ W dniach 22 – 23 stycznia 2019 r. miała miejsce szósta sesja Europejskiej Rady 

Ochrony Danych.

▪ Tematy, które omawiano to: przyjęcie raportu z oceny funkcjonowania Privacy 

Shield z USA, Brexit, opinia w sprawie aspektów związanych z odpowiednimi 

podstawami prawnymi w kontekście badań klinicznych oraz wtórnego 

wykorzystania danych z badań klinicznych do celów naukowych, przyjęcie 

wykazów obowiązkowego DPIA z Liechtensteinu i Norwegii, przyjęcie ostatecznej 

wersji wytycznych dot. certyfikacji.

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/news/2019/european-data-protection-board-sixth-plenary-session-privacy-shield-brexit-

clinical_en
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UODO: jakie plany na 2019? 14

▪ Z pewnością ambitne. Prezes UODO opublikował w czwartek 24 stycznia 2019 r. plan kontroli 

sektorowych na rok 2019. 

▪ UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, 

profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu 

odpadów.

▪ Kontrolerzy UODO sprawdzą też udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez 

podmioty do tego zobowiązane.

▪ Pod lupą UODO znajdą się też: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze w zakresie stosowania przez 

nie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym 

dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/679

https://uodo.gov.pl/pl/138/679


Vox populi uderzy w Morele 15

▪ Informowaliśmy już kilkukrotnie o wycieku danych ze sklepu Morele.net oraz 

wszczętym postępowaniu przed Prezesem UODO.

▪ To jednak nie koniec problemów sklepu, pracownicy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach przeprowadzili ankietę wśród klientów sklepu 

dotyczącą wycieku. Wyniki są miażdżące.

▪ Przykładowo: uczestnicy mieli ocenić zaufanie do Moreli przed wyciekiem i po 

nim (w skali od 1 do 5). Wyniki to odpowiednio: 4,02 i 1,74.

Źródło: https://ithardware.pl/aktualnosci/mamy_wyniki_badania_na_temat_zaufania_po_incydencie_w_morele_net-8441.html

https://ithardware.pl/aktualnosci/mamy_wyniki_badania_na_temat_zaufania_po_incydencie_w_morele_net-8441.html


Śledzenie przez detektywa w miejscu 

publicznym nie narusza prywatności
16

▪ 17 stycznia 2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował decyzję, w której uznał, że 

śledzenie osoby ubezpieczonej na zlecenie prywatnego ubezpieczyciela, aby zweryfikować roszczenia 

ubezpieczonego o odszkodowanie, nie jest naruszeniem prawa do poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego.

▪ Sądy krajowe (Szwajcaria) stwierdziły, że interes ubezpieczyciela (oraz innych ubezpieczonych) był 

nadrzędny w stosunku do ochrony skarżącego przed ingerencją w jego prawo do poszanowania 

prywatności.

▪ Poszkodowany ma obowiązek współpracy z ubezpieczycielem w celu ustalenia wysokości szkody, w 

tym bez jego wiedzy i zgody.

Źródła: Mehmedovic przeciwko Szwajcarii - decyzja ETPC z dnia 11 grudnia 2018 r., skarga nr 17331/11.

https://www.prawo.pl/prawo/detektyw-moze-sledzic-osobe-w-miejscu-publicznym-wyrok-etpc,362652.html

https://www.prawo.pl/prawo/detektyw-moze-sledzic-osobe-w-miejscu-publicznym-wyrok-etpc,362652.html


Przelewy24: uwaga na fałszywki 17

▪ Spółka PayPro, operator popularnego serwisu Przelewy24, wydała 

ostrzeżenie przed atakiem wymierzonym w osoby korzystające z 

płatności internetowych.

▪ Podszywacze rozsyłają wiadomości w imieniu operatora, po otwarciu 

których komputer może zostać zainfekowany złośliwym 

oprogramowaniem.

Źródło: https://www.cashless.pl/5288-przelewy24-atak-ostrzezenie

https://www.cashless.pl/5288-przelewy24-atak-ostrzezenie


UODO o łańcuszkach na Facebooku 18

▪ Ostatnio popularnym zjawiskiem stało się wklejanie na profilu Facebookowym łańcuszków 

o braku zgody na używanie zdjęć czy informacji na profilu. Na tyle popularnym, że do 

sprawy odniósł się Prezes UODO na stronie internetowej.

▪ UODO informuje, że zamieszczanie łańcuszków nie ma większego sensu, gdyż nie mają 

mocy prawnej w relacjach z portalem społecznościowym. 

▪ Prezes UODO wielokrotnie zwraca uwagę, by nie zamieszczać informacji o nas 

bezrefleksyjnie nie tylko w mediach społecznościowych, ale w ogóle w Internecie. 

Porównuje je przy tym do balonów, które raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/682

https://uodo.gov.pl/pl/138/682


Mobbing, a obowiązek informacyjny 19

▪ W trakcie postępowania antymobbingowego najczęściej dochodzi do przetwarzania 

danych osobowych, lecz nie tylko zgłaszającego czy świadków, ale także mobbera, 

którego dane pozyskiwane są głównie od ofiary mobbingu.

▪ Zdaniem autorki, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego obowiązek 

informacyjny z art. 14 RODO jest wyłączony na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d RODO 

(obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej).

▪ Tajemnicę zawodową autorka wywodzi z art. 943 § 1 Kodeksu pracy, w myśl którego 

pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi.

Źródło: https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/mobbing-konieczna-poufnosc-danych.html

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/mobbing-konieczna-poufnosc-danych.html


Prawo telekomunikacyjne nie zabrania 

kontaktu w celu uzyskania zgody
20

▪ Orzecznictwo sądowe i stanowisko UOKiK są rozbieżne w kontekście art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. We wrześniu 

2017 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Netii o naruszenie art. 172 PT w kontekście telefonowania do 

abonentów i pytania o zgodę na przedstawienie oferty.

▪ Z tym stanowiskiem nie zgodził się najpierw Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe, a którą następnie podzielił w II 

instancji Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. Wyrok jest już prawomocny.

▪ Sąd stwierdził, iż nie jest sprzeczne z art. 172 PT wykonywanie połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich 

zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Zakaz z art. 

172 PT powinien być interpretowany ściśle, a nie rozszerzająco, ponieważ Konstytucja ustanawia zasadę 

proporcjonalności.

Źródła: http://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=1404, Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 4 

stycznia 2019 r. (IV Ca 1873/16)

http://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=1404


Wdrożenie RODO = poprawa 

bezpieczeństwa
21

▪ Takie wnioski płyną z raportu Data Privacy Benchmark Study. Badania przeprowadziła firma Cisco.

▪ Odnotowano m. in. mniej naruszeń ochrony danych u firm, które wdrożyły u siebie RODO (74 %), niż u 

tych, które są dopiero w trakcie wdrożenia (84 %) lub nie podjęły się go wcale (blisko 90 %). To nadal 

jednak bardzo wysoki procent.

▪ Wdrożenie RODO pomogło jednak zminimalizować skutki ewentualnych naruszeń, stąd też firmy, które 

zdecydowały się dostosować do wymogów Rozporządzenia, straciły statystycznie najmniej rekordów z 

danymi w przypadku incydentu.

Źródło: https://www.dobreprogramy.pl/Cisco-RODO-zmniejsza-ryzyko-naruszenia-danych-w-firmach-i-minimalizuje-

straty,News,99975.html

https://www.dobreprogramy.pl/Cisco-RODO-zmniejsza-ryzyko-naruszenia-danych-w-firmach-i-minimalizuje-straty,News,99975.html


Przesyłanie CV pracowników oferenta w 

przetargach jest legalne

22

▪ Artykuł porusza problematykę przesyłania dokumentów aplikacyjnych (w szczególności CV) pracowników oferenta do 

zamawiającego w zamówieniach publicznych oraz zamówieniach unijnych.

▪ Autor stwierdza, że oferent może udostępnić zamawiającemu dane swoich pracowników, jeśli wymogi przetargu 

nakładają obowiązek udokumentowania ich umiejętności i kompetencji.

▪ Wiąże się to również ze spełnieniem obowiązku informacyjnego. Oferent powinien o możliwości udostępnienia danych 

poinformować swoich pracowników przy rozpoczęciu pracy. Z kolei zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień 

Publicznych, obowiązkiem oferenta jest przedstawienie, jako elementu oferty, oświadczenia o realizacji obowiązku 

informacyjnego względem osób, które będą wykonywały zamówienie – przy czym jest to obowiązek zamawiającego 

(wtórny), jednak zrealizowany być powinien przez oferenta.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/podstawa-prawne-przeslania-zamawiajacemu-cv-pracownikow-zgodna-z,362678.html

https://www.prawo.pl/biznes/podstawa-prawne-przeslania-zamawiajacemu-cv-pracownikow-zgodna-z,362678.html


Szyfrowanie maili po niemiecku 23

▪ Organ ochrony danych osobowych w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy) wydał stanowisko 

dotyczące szyfrowania wiadomości e-mail w kontekście art. 32 ust. 1 lit. a) RODO. 

▪ W pierwszej kolejności organ zauważył, że szyfrowanie może nastąpić na poziomie treści maila 

(rekomendowane standardy szyfrowania: S / MIME i OpenPGP), jak i na poziomie jego przesyłania do 

odbiorcy (należy postępować zgodnie z wytycznymi niemieckiego federalnego organu nadzorczego 

BSI TR-03108 Bezpieczny transport e-mail).

▪ Organ stwierdził również, że każda komunikacja drogą e-mail powinna posiadać szyfrowanie 

przynajmniej na poziomie transportu (przesyłania).

▪ Dodatkowo, zdaniem organu nadzorczego, w temacie wiadomości e-mail nie powinny nigdy 

znajdować się dane osobowe.

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/german-data-protection-authority-north-communication-e-mail-piltz/

https://www.linkedin.com/pulse/german-data-protection-authority-north-communication-e-mail-piltz/


Pogromcy mitów RODO 24

▪ Komisja Europejska, z okazji nadchodzącego Dnia Ochrony 

Danych Osobowych wydała krótką broszurę Mythbusting: 

General Data Protection Regulation.

▪ Infografika, która przedstawiona jest w konwencji 

popularnego filmu, rozprawia się z niektórymi RODO-

mitami.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/100124_gdpr_factsheet_mythbusting.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/100124_gdpr_factsheet_mythbusting.pdf
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