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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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Ochronę danych osobowych zacznij od 

siebie

▪ Badania „Sytuacja na rynku consumer finance” przeprowadzone przez KPF – IRG pokazują, że Polacy

nie dbają o swoje dane osobowe – do 5 razy w ciągu 2018 roku udostępniło swoje dane osobowe

ponad 50 % ankietowanych. Nieco ponad 1/4 nie udostępniła danych ani razu.

▪ Polacy nie mają większych problemów z okazywaniem czy umożliwieniem kopiowania lub skanowania

dowodu osobistego, w szczególności w bankach, firmach pożyczkowych i przychodniach.

▪ Ponad 1/3 badanych stwierdziła również, że nie ma pojęcia jakie dane zostały spisane z ich

dokumentów.

Źródło: https://www.fakt.pl/pieniadze/prawo/ochrona-danych-osobowych-polacy-o-nie-nie-dbaja/q9n8zr2.amp
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Nazwisko przyczyną skargi

▪ Przed irlandzkich organem ochrony danych osobowych (DPC) toczy się ciekawa sprawa ze 

skargi Ciarána Ó Cofaigh przeciwko szpitalowi uniwersyteckiemu w Galway.

▪ Zarzutem jest odmowa wpisania w sposób poprawny imienia i nazwiska Pana Ciarána do 

systemu szpitalnego, ze względu na brak irlandzkich znaków diakrytycznych (fadas).

▪ DPC bada sprawę pod kątem naruszenia art. 16 RODO – każdy ma bowiem prawo do 

sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z drugiej strony brak 

fadas często wynika z niedostatków technicznych systemów różnych instytucji.

Źródło: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/hse-and-bank-could-fall-foul-of-gdpr-over-fadas-902024.html
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Analiza predykcyjna powoduje 

dyskryminację rasową?

▪ Organizacja Liberty, zajmująca się prawami człowieka, zarzuca brytyjskiej policji, że 

wykorzystywany przez nią model analizy predykcyjnej, która pomaga wykrywać 

potencjalnych przestępców, narusza prawa człowieka, w szczególności dyskryminuje ich 

na tle rasowym.

▪ Liberty zarzuca policji, że wykorzystuje się nominalnie neutralną poglądowo technologię, 

aby uzasadnić i podtrzymać uprzedzenia rasowe, które zawsze pokazywała policja.

Źródło: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/03/police-risk-racial-profiling-by-using-data-to-predict-reoffenders-

report-warns
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Tablice rejestracyjne po raz kolejny

▪ Niedawno na naszym blogu ukazał się artykuł odnoszący się do tego, czy należy tablice rejestracyjne 

samochodu traktować jako dane osobowe.

▪ 10 stycznia 2019 r. zapadło kolejne (nieprawomocne na dzień sporządzania niniejszych aktualności) 

orzeczenie sądowe w tym przedmiocie. Tym razem w sprawie wypowiedział się WSA w Białymstoku.

▪ Sąd uznał, że tradycyjny numer rejestracyjny nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby 

parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Z tych 

samych pojazdów korzystają bowiem często różne osoby, w różnych miejscach, a samochody 

rejestrowane są niejednokrotnie na więcej niż jeden podmiot. Nie jest zatem, zdaniem Sądu, spełniona 

przesłanka powiązania pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy. 

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2019 r. (II SA/Bk 678/18), 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/489FDFA0FB

4

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/489FDFA0FB


Monitoring kodeksów postępowań

▪ Piotr Drobek, dyrektor jednego z zespołów w UODO, udzielił wywiadu dotyczącego 

akredytacji oraz monitorowania przestrzegania kodeksów postępowań.

▪ Kodeksy budzą w Polsce duże zainteresowanie i przygotowały lub przygotowuje je szereg 

branż.

▪ Firmy doradcze będą mogły, po wydaniu ostatecznej wersji wytycznych EROD dot. 

akredytacji, przejść proces akredytacji i monitorować przestrzeganie kodeksów.

▪ Taki monitoring będzie mógł w szczególności przybrać formę audytów.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/rodo-monitorujacy-przestrzeganie-kodeksow-postepowan-musi-byc,366122.html
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Stały monitoring to działanie 

nadmiarowe

▪ CNIL (francuski organ ochrony danych) nakazał zaprzestanie permanentnego filmowania klas i 

pomieszczeń rekreacyjnych w szkole z internatem prowadzonej przez stowarzyszenie „42”.

▪ Zarzuty to między innymi: stałe filmowanie miejsc pracy uczniów, biur administracyjnych oraz 

fragmentów obszarów mieszkalnych, brak właściwego obowiązku informacyjnego oraz dostępność 

obrazu w czasie rzeczywistym w szkolnym intranecie.

▪ CNIL stwierdził ponadto, że stały nadzór wideo pracowników lub uczniów jest w ogólności działaniem 

nadmiarowym.

▪ Stowarzyszenie ma 2 miesiące na usunięcie uchybień, wtedy uniknie kary.

Źródło: https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-excessive-mise-en-demeure-de-lecole-42
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Anonimizacja danych to mit?

▪ Interesującymi należy nazwać wyniki badań przeprowadzone przez planistów miejskich i

badaczy z MIT. Według nich, nawet po usunięciu danych identyfikacyjnych z jakiegoś

zestawu informacji, dzięki technologii Big Data, jest możliwość identyfikacji konkretnej

osoby fizycznej.

▪ Badanie objęło dwa zanonimizowane zbiory danych w Singapurze – dzienniki lokalizacji z

telefonów komórkowych oraz znaki lokalizacyjne z podróży po mieście.

▪ Dzięki zastosowanemu algorytmowi, opartemu na Big Data, udało się w tydzień

zidentyfikować 11 % użytkowników, a po 11 tygodniach było to już 95 %.

Źródła: https://www.fastcompany.com/90278465/sorry-your-data-can-still-be-identified-even-its-anonymized
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Łatwo dzielimy się danymi w sieci, 

chyba że chodzi o zarobki

▪ Agencja Badawcza Biostat przeprowadziła badanie konsumenckie SMSAPI, 

które pokazało, że Polacy chętnie dzielą się w sieci swoimi danymi osobowymi.

▪ Ponad 3/4 respondentów nie widzi przeszkód, aby podać swoją płeć czy adres 

mailowy. Prawie połowa podaję datę urodzenia, a ponad 1/3 – swój numer 

telefonu.

▪ Największą niechęć do dzielenia się Polacy mają w stosunku do swoich 

zarobków – te ujawnia tylko 8,5 % badanych.

Źródło: https://cyfrowa.rp.pl/it/31164-polacy-zbyt-chetnie-odkrywaja-sie-sieci/amp?__twitter_impression=true
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UODO i telewizja publiczna

▪ W sprawie ujawnienia w „Wiadomościach” TVP wizerunków oraz imion i nazwisk osób biorących udział 

w proteście przed siedzibą telewizji, w której zaatakowany został pojazd Magdaleny Ogórek, pojawił 

się wątek RODO. Do sprawy odniosła się Prezes UODO w liście do Przewodniczącego KRRiT.

▪ Zdaniem Prezes UODO, choć do przetwarzania danych przez dziennikarzy nie mają zastosowania 

niektóre przepisy RODO, to dziennikarze (w szczególności na podstawie Prawa prasowego) są 

zobowiązani między innymi do ochrony dóbr osobistych przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów 

prasowych. Przepisy, które powinny być również przestrzegane to: ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz Kodeks cywilny (art. 23 i 24 KC).

▪ Prezes UODO rekomenduje, aby środowisko dziennikarskie przygotowało i wdrożyło kodeks 

postępowania.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/703
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Problematyczna podstawa prawna

▪ Autorka artykułu pochyla się nad zagadnieniem stworzenia schematu, w jaki sposób 

poszukiwać podstawy prawnej do procesów przetwarzania danych osobowych.

▪ Proponowana jest następująca kolejność: szukanie przepisu prawa (branżowego), 

rozłożenie przetwarzania na czynniki pierwsze (odpowiedź na pytanie: po co 

przetwarzamy dane osobowe?), zakres przetwarzania danych, gdy posiadamy więcej niż 

jedną podstawę prawną.

▪ Autorka wskazuje również, że w obowiązku informacyjnym powinno się podać wszystkie 

podstawy legalizujące przetwarzanie danych.

Źródło: https://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/rodo-w-firmie/2894144,Jak-okreslic-podstawe-przetwarzania-danych-

osobowych.html
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MC wydało kolejny poradnik

▪ W środę 6 lutego 2019 r. światło dzienne ujrzał kolejny poradnik Ministerstwa 

Cyfryzacji dotyczący stosowania przepisów RODO – tym razem jest to „RODO 

dla administracji”.

▪ Konstrukcja poradnika oparta jest na formule Q&A, składając się z 27 

występujących w praktyce pytań/problemów i odpowiedzi na nie z 

uzasadnieniem.

▪ Poradnik można pobrać w tym miejscu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-dla-administracji-odpowiedzi-na-27-pytan

11

https://www.gov.pl/documents/31305/436699/RODO_dla_administracji_small.pdf/d73ff095-4615-04eb-12e0-26aea99d4339
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-dla-administracji-odpowiedzi-na-27-pytan


RODO dla służb już obowiązuje

▪ 6 lutego 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, 

która transponowała do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/680 (dyrektywę 

policyjną).

▪ UODO na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat o wejściu w życie ustawy.

▪ Jednocześnie organ nadzoru wskazał, że polska ustawa nie wdraża w pełni standardów 

określonych dyrektywą policyjną, a także w niektórych przypadkach (szczególnie dotyczy 

to wyłączeń od obowiązku jej stosowania) jest niezgodna z dyrektywą.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/706
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Przetwarzanie danych osobowych przy 

przekazaniu 1 % podatku
▪ Prezes UODO wyraziła swoją opinię w przedmiocie podstaw prawnych do przetwarzania danych 

osobowych darczyńców 1 % podatku przez organizacje pożytku publicznego – tą podstawą jest zgoda 

podatnika zamieszczona w rozliczeniu rocznym.

▪ OPP staje się zatem administratorem danych, co powoduje szereg obowiązków wynikających z RODO np. 

spełnienie obowiązku informacyjnego.

▪ Podstawą prawną do podziękowania podatnikowi w imieniu obdarowanego przez OPP jest jej prawnie 

uzasadniony interes.

▪ Z kolei udostępnienie danych podatnika przez OPP innemu podmiotowi (np. obdarowanej 

fundacji/stowarzyszeniu) wymaga odrębnej zgody podatnika.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/704
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PUODO apeluje: trzeba zmienić 

Prawo spółdzielcze
14

▪ Postulat zmiany art. 30 Prawa spółdzielczego wystosowała Prezes UODO w piśmie do 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

▪ Zdaniem organu nadzoru, nie zawsze powinno dochodzić do udostępniania rejestru z 

danymi wszystkich członków spółdzielni osobom wnioskującym, a tylko takim, którzy 

wykażą swój interes, a zakres danych udostępnionych będzie odpowiedni do statusu 

wnioskodawcy.

▪ Doprecyzowanie art. 30 Prawa spółdzielczego byłoby dostosowaniem przepisów ustawy 

do zasady ograniczenia celu, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/702

https://uodo.gov.pl/pl/138/702


Opinia EROD w sprawie badań 

klinicznych
15

▪ Europejska Rada Ochrony Danych wydała opinię nr 3/2019, która odpowiada na pytania 

dotyczące podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (w tym danych 

wrażliwych) w zakresie badań klinicznych.

▪ Administratorzy powinni przeprowadzić analizę, w jakim celu przeprowadzane są badania, 

ponieważ od tego będzie zależała podstawa prawna.

▪ Za podstawę prawną można uznać (w zależności od okoliczności): obowiązek prawny, 

zadania realizowane w interesie publicznym, wyraźna zgoda podmiotu danych.

Źródło: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-

answers-interplay_en

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinionctrq_a_final_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_en


RODO incydentami stoi 16

▪ Kancelaria DLA Piper opublikowała raport „GDPR data breach survey: February 2019”.

▪ W ciągu pierwszych 8 miesięcy stosowania RODO organy nadzorcze państw EOG 

otrzymały ponad 59 tysięcy zawiadomień o naruszeniach (prawie 7,5 tysiąca miesięcznie).

▪ „Liderami” w zgłoszeniach naruszeń są: Holandia (ponad 15 tysięcy), Niemcy (12 600) oraz 

Wielka Brytania (10 600). Najmniej naruszeń zgłoszono w Liechtensteinie, Islandii i na 

Cyprze.

▪ Raport zawiera również statystyki dotyczące nakładania kar.

Źródło: https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2019/01/gdpr-data-breach-survey/

https://www.dlapiper.com/~/media/files/insights/publications/2019/02/dla-piper-gdpr-data-breach-survey-february-2019.pdf
https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2019/01/gdpr-data-breach-survey/


Ochrona przedsiębiorców w RODO nie 

ma charakteru bezwzględnego
17

▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał skargę osoby, która wnioskowała od 

zarządu dróg miejskich o udzielenie informacji publicznej o wydanych przedsiębiorcom 

zezwoleniach na przejazd jedną z ulic w mieście oraz przesłanie rejestrów pojazdów 

ciężarowych.

▪ Sąd stwierdził, że takie informacje związane są z działalnością gospodarczą podmiotów 

gospodarczych i z ruchem pojazdów na drodze publicznej, a nie ze sferą prywatną osób 

fizycznych i dotyczy to także sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana przez 

osobę fizyczną.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. (II SAB/Łd 135/18)



Marketing ma swoją RODO-radę 18

▪ Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB powołało Radę ds. RODO. Na 

pierwszym jej posiedzeniu był dyskutowany wyrok Sądu Okręgowego 

Warszawa-Praga w Warszawie (IV Ca 1873/16) w sprawie art. 172 ust. 1 Prawa 

telekomunikacyjnego.

▪ Zadania Rady będą dwojakiego rodzaju: wewnętrzne (monitorowanie zmian 

przepisów, wypracowywanie wspólnych rozwiązań i standardów) oraz 

zewnętrzne (wsparcie w komunikacji branży z regulatorami - UODO, UOKiK i 

UKE).

Źródło: https://ccnews.pl/2019/02/07/przy-smb-powstala-rada-ds-rodo/

https://ccnews.pl/2019/02/07/przy-smb-powstala-rada-ds-rodo/


Demonstracje, a wewnętrzny ekstremizm 19

▪ 94-letni John Oldroyd Catt często brał udział w różnych demonstracjach, jednak nigdy nie 

powodował problemów. Uzyskał informację, na podstawie brytyjskiej ustawy o ochronie 

danych osobowych, że zarejestrowano go 66 w bazie dotyczącej wewnętrznego 

ekstremizmu (odnotowywano m. in. datę urodzenia, adres i wizerunek). Zwrócił się o 

usunięcie wpisów jego dotyczących, jednak Sąd Najwyższy w UK uznał, że gromadzenie 

danych było zgodne z prawem.

▪ Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację skarżącemu. Wskazał ponadto, iż 

mimo istnienia (w ustawie brytyjskiej) obowiązku przeglądu przydatności zgromadzonych 

danych co 6 lat, organy policji nie dochowały tego wymogu.

▪ Źródło: http://www.wyrokietpc.pl/prywatnosc-w-policyjnych-bazach-danych/

http://www.wyrokietpc.pl/prywatnosc-w-policyjnych-bazach-danych/


Lepiej naruszyć RODO czy inne przepisy? 20

▪ Przed takim dylematem mogą niedługo stanąć niektórzy pracodawcy, innymi przepisami 

są w tym wypadku regulacje rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który trafił już do Sejmu.

▪ W myśl projektu, pracodawca poniesie odpowiedzialność za czyn zabroniony popełniony 

przez pracownika, który był bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością, chyba że 

wykaże, iż dochował należytej staranności przy zatrudnianiu pracownika.

▪ Należytą staranność pracodawcy mogliby wykazać poprzez weryfikację niekaralności 

kandydata, to jednak stoi w sprzeczności z art. 10 RODO.

▪ Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1396467,rodo-kodeks-pracy-pracownik.html

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1396467,rodo-kodeks-pracy-pracownik.html


Facebook z decyzją ograniczającą w 

Niemczech
21

▪ Niemiecki urząd antymonopolowy nałożył decyzję ograniczającą możliwości Facebooka w 

gromadzeniu danych z innych aplikacji. Zgodnie z regulaminem Facebooka użytkownicy byli 

dotychczas w stanie korzystać z portalu pod warunkiem, że Facebook może zbierać dane użytkownika 

również poza Facebookiem.

▪ Usługi będące własnością Facebooka, (np. WhatsApp i Instagram), mogą nadal gromadzić dane. 

Jednak przypisanie danych do kont użytkowników Facebooka będzie możliwe tylko pod warunkiem 

dobrowolnej zgody użytkowników.

▪ Zbieranie danych z witryn stron trzecich i przypisywanie ich do konta użytkownika Facebooka będzie 

możliwe tylko wtedy, gdy użytkownicy dobrowolnie wyrażą zgodę.

Źródło: 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html?nn=3591568

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html?nn=3591568


Ciasteczkowy problem 22

▪ Na kanwie niedawnej decyzji CNIL, który nałożył 50 milionów euro kary na Google, bawarski urząd ds. 

ochrony danych osobowych postanowił przeprowadzić audyt u ponad 40 firm z regionu, czy ich 

polityki oraz praktyka wykorzystywania plików cookies są zgodne z RODO.

▪ Raport z audytu wskazał, że żadna z firm (ich nazw nie ujawniono) nie spełniła w zakresie cookies 

wymogów Rozporządzenia. W związku z tym bawarski organ rozważa nałożenie kar na firmy poddane 

audytowi.

▪ Czy kara na Google była początkiem lawiny kar związanej z marketingiem internetowym? Czas pokaże.

Źródło: https://www.alstonprivacy.com/google-style-gdpr-fines-for-everyone-bavarian-dpa-conducts-website-cookie-practices-

sweep-announces-fines-under-consideration/

https://www.alstonprivacy.com/google-style-gdpr-fines-for-everyone-bavarian-dpa-conducts-website-cookie-practices-sweep-announces-fines-under-consideration/


Protokół powypadkowy będzie 

dostosowany do RODO
23

▪ 6 lutego 2019 r. do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowego 

rozporządzenia w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

przy pracy.

▪ Resort pracy zamierza dostosować wzór protokołu do zasady minimalizacji danych, którą 

zawiera RODO, usunięte zostaną: REGON pracodawcy, miejsce urodzenia oraz imię ojca i 

NIP poszkodowanego oraz obowiązek postawienia pieczątki pracodawcy.

▪ Projekt rozporządzenia przewiduje, że pracodawcy będą mieli okres przejściowy (do 31 

grudnia 2019 r.) na wdrożenie nowego wzoru.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/wzor-protokolu-powypadkowego,368702.html

https://www.prawo.pl/kadry/wzor-protokolu-powypadkowego,368702.html


Powtarzalność to rzecz święta 24

▪ Pracodawca ma obecnie obowiązek dwukrotnie poinformować pracownika o okresie 

przechowywania jego dokumentacji pracowniczej.

▪ Pierwszy raz – przy zatrudnieniu, jako dopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 ust. 

1 i 2 RODO).

▪ Drugi – przy wydawaniu świadectwa pracy, ponieważ obowiązek taki nakłada dodany 

ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu 

przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją art. 94 z indeksem 6 pkt 1 

Kodeksu pracy

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1396582,okres-przechowywania-dokumentacji-musimy-

podac-dwa-razy.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1396582,okres-przechowywania-dokumentacji-musimy-podac-dwa-razy.html


Czeski wykaz operacji wymagających 

DPIA
25

▪ Czeski organ ochrony danych osobowych (UPOOU) opublikował w dniu 8 lutego 2019 r. 

wykaz operacji przetwarzania wymagających przeprowadzenia oceny skutków dla 

ochrony danych.

▪ Czeski organ ciekawie odniósł się do kryterium dużej skali przetwarzania: w stosunku do 

liczby podmiotów danych jest to powyżej 10 000 osób lub powyżej 1 promila (0,1 %) 

mieszkańców Republiki Czeskiej lub innego państwa, w którym następuje przetwarzanie.

▪ Kryterium dużej skali spełnione jest również jeśli jest 20 lub więcej administratorów lub 

administrator posiada ponad 20 miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe.

Źródło: https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnosti-spravcu-provadet-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju/d-33194

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=33193
https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnosti-spravcu-provadet-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju/d-33194


Microsoft poprawia usługę MS Office 26

▪ W naszych aktualnościach z 19 listopada 2018 r. pisaliśmy o krytycznym 

raporcie holenderskiego rządu w stosunku do pakietu Microsoft Office Plus, 

który zarzucał naruszenie przepisów RODO, w szczególności gromadzenie zbyt 

dużej ilości danych diagnostycznych w zbyt dużej ilości celów, bez 

informowania o tym.

▪ Microsoft i holenderskie ministerstwo sprawiedliwości uzgodniły zmiany w 

ramach "planu poprawy" z terminem wdrożenia na koniec kwietnia 2019 r. 

Źródło: https://www.politico.eu/article/microsoft-to-update-office-pro-plus-after-dutch-ministry-questions-privacy/

https://www.politico.eu/article/microsoft-to-update-office-pro-plus-after-dutch-ministry-questions-privacy/


Jak ePrivacy ureguluje pliki cookies? 27

▪ Artykuł porusza kwestię nadchodzącego nieubłaganie (podobno ma wejść w 

życie jeszcze w 2019 r.) rozporządzenia ePrivacy.

▪ W zakresie plików cookies novum stanowić będzie konieczność odbierania 

zgody (z kilkoma wyjątkami) na używanie plików cookies, która będzie musiała 

spełniać te same warunki, jakie zgodzie stawia RODO.

▪ Jednocześnie naruszeniem (zgodnie z ostatnią wersją projektu) będzie 

możliwość wyłączenia plików cookies tylko poprzez ustawienia przeglądarki. 

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1396917,rozporzadzenie-eprivacy-cookies-technologie.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1396917,rozporzadzenie-eprivacy-cookies-technologie.html


Ustalenie ojcostwa ważniejsze niż 

prywatność
28

▪ Europejski Trybunał Praw Człowiek wydał w dniu 29 stycznia 2019 r. wyrok, w 

którym uznał, że sądowy nakaz poddania się badaniu DNA w sprawie o 

ustalenie ojcostwa nie jest naruszeniem prawa skarżącego do prywatności.

▪ Zdaniem Trybunału, możliwość nałożenia nakazu poddania się badaniom DNA 

nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa, ponieważ jest to 

elementem realizacji obowiązków ojca względem dziecka, a także prawa dziecka 

do ustalenia jego tożsamości (pochodzenia).

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/ustalenie-ojcostwa-a-obowiazek-badania-dna-wyrok-etpc,369217.html

https://www.prawo.pl/prawo/ustalenie-ojcostwa-a-obowiazek-badania-dna-wyrok-etpc,369217.html


UODO edukuje na Youtubie 29

▪ Na oficjalnym kanale Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na portalu Youtube pojawiły się cztery krótkie (5-7 minut) 

filmy edukacyjne.

▪ Zagadnienia, które są poruszane to: dowody osobiste, 

służba zdrowia, ochrona danych osobowych w szkole oraz 

monitoring wizyjny.

Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCM0gqeaN0_NeiSdLYdxmm3w/featured

https://www.youtube.com/channel/UCM0gqeaN0_NeiSdLYdxmm3w/featured


Nigdy nie wiesz co znajdziesz… 30

▪ W zamarzniętych szczątkach (a dokładniej w odchodach) wyrzuconego na brzeg lwa 

morskiego (z rodziny fokowatych) naukowcy znaleźli…pendrive’a.

▪ Jak na warunki, w których znajdował się przez około rok, nośnik znajdował się w niezłym 

stanie. Po kilku tygodniach udało się odzyskać jego zawartość.

▪ Okazało się, że były tam zdjęcia z fokami, matka i dziecko pływające po płyciznach i nos 

niebieskiego kajaka.

▪ W przyrodzie zatem nic nie ginie. ☺

Źródło: https://www.niwa.co.nz/news/they-were-defrosting-leopard-seal-pooyou-wont-believe-what-happened-next

https://www.niwa.co.nz/news/they-were-defrosting-leopard-seal-pooyou-wont-believe-what-happened-next
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