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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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Ocena ryzyka jest konieczna, aby 

wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia

▪ Do obowiązków administratora danych i podmiotu przetwarzającego należy dobór adekwatnych

zabezpieczeń z uwzględnieniem (między innymi) ryzyka związanego z przetwarzaniem danych

osobowych, zgodnie z art. 32 RODO. Wynika z tego obowiązek przeprowadzenia przez te podmioty

ogólnej analizy ryzyka.

▪ Autorzy podpowiadają, aby jako metodykę wykorzystać np. istniejące normy ISO w tym zakresie (w

szczególności z rodziny 27000) lub metodykę oraz aplikację do PIA opublikowaną przez CNIL

(francuski organ ochrony danych osobowych).

▪ Zdaniem autorów, analizę ryzyka należy przeprowadzać dla procesu przetwarzania danych osobowych

lub grupo podobnych procesów.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/rodo-najpierw-ocena-ryzyka-potem-ochrona-danych,362658.html
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Połączone siły będą obserwować 

telemarketing
▪ Prezes UODO, Prezes UOKiK i Prezes UKE łączą siły w celu zapewnienia prawidłowości 

działania firm telemarketingowych w stosunku do różnych przepisów, w tym RODO.

▪ Powody? Pod względem zgodności z RODO, Klienci mają problemy z otrzymaniem 

informacji, kto jest administratorem danych czy skąd ich numer znalazł się w bazie, którą 

otrzymało call center, krótko mówiąc – niski poziom transparentności.

▪ Wiele wątpliwości powstaje przy zagadnieniu, który podmiot powinien realizować prawa 

osób, których dane dotyczą: administrator danych, call center jako podmiot 

przetwarzający, czy może broker danych.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/telemarketing-problemy-ze-stosowaniem-rodo,363833.html
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Tańszy węgiel, czy ochrona danych 

osobowych?

▪ Z takim dylematem muszą zmierzyć się od początku 2019 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności 

gospodarczej, które chcą zakupić węgiel na własne potrzeby opałowe.

▪ Obowiązująca od początku 2019 r. nowelizacja przepisów akcyzowych stanowi, iż aby nabyć węgiel ze 

zwolnieniem z zapłaty akcyzy, należy podać w oświadczeniu o przeznaczeniu węgla: imię, nazwisko, 

adres oraz numer PESEL i numer dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu tożsamości).

▪ Nabywcy niechętnie podchodzą jednak do podawania danych, w szczególności numeru PESEL oraz 

dowodu osobistego, mając w świadomości obowiązujące przepisy RODO.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/akcyza/rozliczanie-i-dokumentacja/2867945,Akcyza-2019-dokumentacja-sprzedazy-

wegla-odbiorcom-indywidualnym.html
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Skarga do UODO na IAB i Google

▪ Fundacja Panoptykon złożyła do Prezesa UODO skargę na Interactive Advertising Bureau (IAB) oraz Google –

nieformalnych regulatorów w branży reklamy interaktywnej.

▪ Zarzuty stawiane IAB i Google, to: dostęp do danych setek podmiotów, biorących udział w aukcjach reklamowych 

(aukcje dotyczą danych osobowych) bez wiedzy i zgody użytkowników, brak kontroli nad dalszym wykorzystaniem 

rozpowszechnionych danych, brak możliwości realizacji uprawnień przez osobę, której dane dotyczą, naruszenie zasady 

minimalizacji danych – na aukcję trafia więcej danych, niż jest potrzebne, aby dopasować reklamę do konkretnego 

użytkownika, w tym szczególne kategorie danych z art. 9 RODO.

▪ Skargi dostępna są w tym miejscu. 

▪ Fundacja opublikowała również raport „Śledzenie i profilowanie w sieci. Jak z klienta stajesz się towarem”, na kanwie 

którego zostały złożone skargi.

Źródło: https://panoptykon.org/panoptykon-skarzy-iab-google
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https://panoptykon.org/biblio/skargi-fundacji-panoptykon-na-iab-i-google
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Kary od UODO na horyzoncie

▪ Prezes UODO zapowiada, że wkrótce nałożone zostaną pierwsze kary finansowe 

za nieprzestrzeganie przepisów RODO w Polsce.

▪ Najbardziej przewidywane portale/firmy, które mogą zostać ukarane to: 

neo24.pl (Neonet), adwokat.com, morele.net oraz FreshMail. Każda z tych firm 

stwierdziła bowiem w swojej strukturze naruszenie ochrony danych osobowych.

▪ UODO rozważa również podjęcie działań wskutek skargi na brokerów danych 

Acxiom, Experian i Oracle w zakresie posiadania przez nie podstawy prawnej do 

przetwarzania danych osobowych.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/uodo-wkrotce-zacznie-karac-za-nieprzestrzeganie-rodo,362680.html
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Nowe pomocnicze wzory 

dokumentów pracowniczych

▪ Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały opublikowane 

pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą 

oraz ustaniem stosunku pracy: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

kwestionariusz osobowy dla pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie 

umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu 

wypowiedzenia, umowa o pracę oraz wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

▪ Dokumenty stanowią pomocniczy materiał dla pracodawców, a wydane zostały w związku z wejściem 

w życie 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 

grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-

nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy
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Najpopularniejsze cyberzagrożenia w 

2018: raport
▪ European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) wydała raport ENISA Threat

Landscape Report 2018.

▪ Według raportu, najpopularniejszym źródłem zagrożeń są obecnie wiadomości pocztowe oraz

phishing.

▪ Kryptominery stały się ważnym źródłem zarobku (monetyzacji) dla cyberprzestępców.

▪ ENISA stwierdza również, że przedmioty IoT (Internetu rzeczy) są wysoce podane na wszelkie ataki

cybernetyczne i istnieje wysokie zapotrzebowanie na architekturę obrony IoT.

▪ Organizacja zauważyła również, że coraz popularniejszym polem walki cybernetycznej staje się

sterowanie masowymi nastrojami.

Źródła: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018
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Wytyczne dot. przekazywania danych 

partnerom biznesowym i brokerom 

danych
▪ Wskazówki zostały wydane przez francuski organ ochrony danych osobowych – CNIL.

▪ W szczególności: osoba, której dane dotyczą powinna wyrazić zgodę na udostępnienie oraz musi być 

w stanie zidentyfikować odbiorców danych z formularza, w którym odbywa się zbieranie danych 

(poprzez wylistowanie i bieżące aktualizowanie listy lub link do osobnej strony z listą). Należy 

informować osoby, których dane dotyczą, o zmianach na liście odbiorców/partnerów.

▪ Każdy nowy partner, który otrzymuje dane osobowe, powinien przy pierwszej komunikacji, nie później 

niż w ciągu miesiąca, spełnić obowiązek informacyjny.

▪ Niedopuszczalne jest również „przekazanie” zgody.

Źródło: https://www.cnil.fr/fr/transmission-des-donnees-des-partenaires-des-fins-de-prospection-electronique-quels-sont-les
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MF: dane podatników są bezpieczne!

▪ Resort finansów udzielił odpowiedzi na interpelację posła PO Marcina 

Kierwińskiego, który pytał o to, czy dane podatników przechowywane są w 

chmurze.

▪ MF wykorzystuje chmurę (Microsoft Azure) jedynie do transferu plików JPK od 

podatnika do ministerstwa. Transfer szyfrowany jest za pomocą algorytmów AES 

i RSA.

▪ Po zakończeniu transferu danych pliki przechowywane są w lokalnych centrach 

podstawowych (Radom) oraz zapasowym (Warszawa).

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/rodo-i-ochrona-danych-osobowych-podatnikow-ministerstwo-finansow,364339.html
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Kto może skanować dowody osobiste?

▪ W związku ze stosowaniem RODO powstaje wiele kontrowersji na temat skanowania 

dowodów osobistych Polaków. Niektóre podmioty mają jednak takie uprawnienie.

▪ Są to tzw. podmioty zobowiązane na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu (z angielskiego – AML).

▪ Podmioty zobowiązane mają obowiązek potwierdzenia ustalonych danych 

identyfikacyjnych klienta przy pomocy dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 37 

ustawy), a także uprawnienie do sporządzania ich kopii (art. 34 ust. 4 ustawy).

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/przelewy24-skycash-revolut-skan-dowodu/
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ZUS: dobrowolna kontrola i niskie 

bezpieczeństwo

▪ Niektórzy przedsiębiorcy otrzymują w ostatnim czasie pisma z ZUS-u, w których 

ZUS prosi o przekazanie do właściwej jednostki informacji o przeprowadzonych 

kontrolach pracowników w zakresie korzystania np. z zasiłku chorobowego. 

Przepisy jednak nie nakładają takiego obowiązku na pracodawcę (tylko 

uprawnienie).

▪ Przesłanie danych do ZUS-u odbyć się miało przy pomocy zwykłego pliku Excel 

(.xlsx), nie wskazano przy tym, aby przynajmniej taki plik zabezpieczyć hasłem.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/to-nie-bylo-wyludzenie-danych-tylko-taka-prosba-zus-u/
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Irlandia (znów) kontroluje Twittera

▪ 25 stycznia 2019 r. irlandzki organ ochrony danych osobowych (DPC) 

poinformował, że prowadzi postępowanie, w którym stroną jest Twitter.

▪ Sprawa dotyczy naruszenia ochrony danych osobowych, które zostało 

zgłoszone do DPC w dniu 8 stycznia 2019 r.

▪ Nie jest to pierwsze postępowanie prowadzone w sprawie Twittera, 

wspominaliśmy już o tym w aktualnościach z dnia 19 listopada 2018 r.

Źródło: https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1PJ28G
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Wyciek danych z księgarni

▪ Doszło do wycieku danych z Księgarni Osób Myślących (XML.pl) prowadzonej przez FRONDA 

PL sp. z o.o.

▪ Klienci księgarni otrzymali w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 r. wiadomość e-mail z 

propozycją kupna jej bazy danych.

▪ Wyciek może dotyczyć ok. 37 tysięcy użytkowników i płatności powyżej 11 mln zł.

▪ Sprawa została zgłoszona do Prezesa UODO oraz na Policję.

▪ Wyciekiem mogły być objęte: imiona, nazwiska, adresy, nr telefonów, adresy e-mail.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/dane-36-tys-uzytkownikow-ksiegarni-xlm-pl-rzekomo-wyciekly-i-sa-na-sprzedaz/
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Nie tylko karami RODO stoi 14

▪ Niemcy: komisarz ochrony danych dla landu Meklemburgia – Pomorze Przednie nakazał, 

na podstawie art. 58 ust. 2 lit. f) RODO zaprzestanie przetwarzania danych osobowych 

przez policję w miejscowości Schwerin.

▪ Policja wykorzystywała 8 kamer wideo, które monitorowały Marienplatz w Schwerinie.

▪ Organ nadzoru zarzucił policji, że naruszyła wymogi Rozporządzenia poprzez niewłaściwe 

zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych – nagrania z kamer były 

przesyłane do jednostki policji drogą radiową bez jakiegokolwiek szyfrowania.

Źródło: https://www.datenschutz-mv.de/presse/?id=146886&processor=processor.sa.pressemitteilung

https://www.datenschutz-mv.de/presse/?id=146886&processor=processor.sa.pressemitteilung


Liczne wymagania dla 

jednostek certyfikujących
15

▪ RODO przewiduje mechanizm certyfikacji administratorów lub podmiotów 

przetwarzających. Mają jej dokonywać podmioty akredytowane.

▪ W Polsce podmiotem akredytującym jest Polskie Centrum Akredytacji. Podmioty 

aspirujące do posiadania statusu podmiotu certyfikującego powinny spełnić szereg 

wymogów, które precyzują wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 4/2018.

▪ Akredytacja musi odbywać się w zgodzie z normą ISO/IEC 17065/2012 oraz dodatkowymi 

wymaganiami organów nadzorczych państw członkowskich.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/wymogi-erod-dla-podmiotow-certyfikujacych-katarzyna-szczypinska,366145.html

https://www.prawo.pl/biznes/wymogi-erod-dla-podmiotow-certyfikujacych-katarzyna-szczypinska,366145.html


Dane UFO ☺ 16

Źródło: http://pksgostynin.pl/polityka-prywatnosci/

http://pksgostynin.pl/polityka-prywatnosci/


Maciej Zychowicz

specjalista ds. ochrony danych osobowych

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

w szczególności rozpowszechniany i kopiowany. 
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