


RODO-aktualności

25 lutego 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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Wyjątek dziennikarski nie tylko dla 

dziennikarzy
▪ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nagranie funkcjonariuszy policji i upublicznienie

filmu jest przetwarzaniem danych osobowych – wymaga to zatem np. dopełnienia obowiązku

informacyjnego oraz umożliwienia sprzeciwieniu się nagraniu.

▪ TSUE wskazał jednak, że stosowanie RODO (jak i wcześniejszej dyrektywy) jest wyłączone ze względu

na tzw. wyjątek dziennikarski, przy czym skorzystać z niego może nie tylko dziennikarz – wszystko

zależy od okoliczności nagrania, celu oraz powodu rozpowszechniania, wyjątek dziennikarski można

stosować wtedy, jeśli powyższe czynności mają miejsce w celu publicznego rozpowszechniania

informacji, opinii lub myśli.

Źródła: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1398311,filmowanie-policjantow-przepisy-rodo.html, Wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lutego 2019 r. (C-345/17), https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1398824,rodo-czy-

serwis-youtube-traktowac-tak-jak-prase.html
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Nowa wersja ustawy sektorowej

▪ O posiedzeniu podkomisji sejmowych w sprawie tzw. ustawy sektorowej, w 

kontekście bankowości i ubezpieczeń, pisaliśmy w poprzednich RODO-

aktualnościach.

▪ 18 lutego 2019 r. na stronie Sejmu zostało opublikowanie sprawozdanie 

podkomisji wraz z projektem ustawy sektorowej po przyjętych w dniu 13 lutego 

poprawkach.

▪ Ustawa sektorowa trafi niebawem na drugie czytanie.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050
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RODO utrudnia życie związkowcom

▪ 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która podniosła progi 

reprezentatywności związku (8 lub 15 %), a także ustaliła, że dotyczy to nie tylko pracowników 

zatrudnionych na umowie o pracę, ale ogółu osób wykonujących w firmie pracę zarobkową, a zatem 

także osoby na umowach cywilnoprawnych.

▪ Organizacje związkowe zgłaszają problemy z prawidłowym ustaleniem liczebności i 

reprezentatywności – pracodawcy odmawiają pomocy, powołując się na przepisy o ochronie danych 

osobowych.

▪ Zdaniem ekspertów działanie pracodawców jest prawidłowe, a organizacje powinny od chętnych osób 

pozyskiwać oświadczenia o tym, że pracują lub współpracują oraz o długości stażu (zgodnie z zasadą 

negatywnej przynależności związkowej).

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1398529,liczenie-zwiazkowcow-przeszkadza-rodo.html
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Aplikacja do tłumaczeń przy okazji 

wykrada dane bankowe

▪ Firma ESET ostrzega przed aplikacją Word Translator (dostępna w sklepie Google Play).

▪ Aplikacja służy do tłumaczenia tekstów, a jednocześnie ustalono, że wykrada dane do 

logowania z aplikacji mobilnych banków (dotyczy to Polaków, Czechów i Włochów).

▪ W momencie logowania się do rachunku bankowego, aplikacja wyświetlała niewidoczne 

okno, które rejestrowało login i hasło użytkownika (trojan Spy.Banker). Potrafiła także 

przechwytywać jednorazowe kody SMS do transakcji bankowych.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/biznes-i-finanse/aplikacja-do-tlumaczen-wykradala-dane-bankowe
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Twój e-PIT umożliwia nieuprawniony 

dostęp?
▪ Prezes UODO zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy pracodawcy są w stanie zalogować się do 

usługi Twój e-PIT na dane pracownika i sprawdzić dane przekazane przez innych płatników (np. inne źródła dochodów 

pracownika).

▪ Z otrzymanych przez PUODO informacji wynika, że wystarczy znać czyjś PESEL (albo NIP i datę urodzenia), łączny 

przychód za 2017 rok oraz jedną z kwot przychodu za 2018 rok, np. z PIT-11, by uzyskać dostęp do szczegółowych 

danych zawartych w przygotowanym przez administrację skarbową rozliczeniu.

▪ PUODO pyta również, czy resort finansów rozważa wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na Platformie Twój e-PIT, 

co uniemożliwiłoby dostęp do danych płatnika osobom nieuprawnionym.

▪ AKTUALIZACJA: Ministerstwo Finansów poprawiło już portal i rozszerzyło dane autoryzacyjne do logowania.

Źródła: https://uodo.gov.pl/pl/138/736, https://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/591804,ministerstwo-finansow-system-

e-pit-przepisy-rodo.html, https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1399136,zmiay-w-twoj-e-pit-trzeba-podac-dodatkowe-

dane.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Wytyczne EROD w sprawie kodeksów 

postępowania w trakcie konsultacji

▪ Do 2 kwietnia 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Wytycznych 

1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących.

▪ Celem wytycznych, które przyjęte zostały 12 lutego 2019 r. jest zapewnienie praktycznych 

wskazówek i pomocy w interpretacji stosowania art. 40 i 41 RODO. Wytyczne powinny 

wyjaśnić procedury i zasady dotyczące składania, zatwierdzania i publikowania kodeksów 

postępowania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

▪ Konsultacje wytycznych potrwają do 2 kwietnia 2019 r.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/732
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Resort finansów ostrzega przed 

fałszywymi mailami

▪ Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało umieszczone ostrzeżenie

o fałszywych e-mailach o błędzie w deklaracji podatkowej.

▪ MF przestrzega przed wiadomościami o tytule: Wezwanie do złozenia

wyjaśnienia, w których autor informuje o wystąpieniu błędu w deklaracji

podatkowej i prosi o ustosunkowanie się w terminie 7. dni do otrzymanej

korespondencji.

Źródła: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-e-maile-o-bledzie-w-deklaracji-podatkowej
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Urzędniczka skazana za nielegalne 

przetwarzanie danych osobowych 

▪ Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oddalona została apelacja obrońcy oskarżonej, 

urzędniczka została zatem prawomocnie skazana z art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.

▪ Oskarżona naruszyła porządek prawny, ponieważ jako kierownik ośrodka pomocy społecznej, 

wykorzystywała nielegalnie dane osobowe pracowników oraz klientów jednostki do składania 

wniosków o kredyt konsumencki w firmie pożyczkowej, a także podrabiała ich podpisy.

▪ Sąd wymierzył oskarżonej karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ wykazano ciąg 

przestępstw oraz uczynienie przez oskarżoną z działalności przestępczej stałego źródła dochodu.

Źródło: https://czasopismo.legeartis.org/2019/02/wykorzystywanie-danych-osobowych-skladanie-wnioskow-pozyczke.html, 

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2019 r. (II Aka 405/18).    
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Do młodzieży świat należy

▪ Prezes UODO przyjęła w swoim Urzędzie grupę pierwszoklasistów z 

jednej z warszawskich szkół podstawowych.

▪ Podczas nietypowej lekcji dzieci poznały kluczowe zasady ochrony 

danych. Z bliska przyjrzały się też pracy UODO. 

▪ Prezes UODO wyjaśniła także dzieciom, jak ważna jest także ochrona 

sprzętów takich jak laptop lub tablet, a także dokumentów, np. dowód 

osobisty, które zawierają dane osobowe.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/733
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Wypożyczalnie nadal biorą dowody 

osobiste w zastaw…

▪ Portal Bankier.pl poruszył powracający co rok temat kopiowania lub brania w zastaw dowodów 

osobistych osób, które wypożyczają sprzęt narciarski w wypożyczalni. Odnotowano w 2019 roku wiele 

przypadków takiej praktyki.

▪ Do sprawy odniosła się Prezes UODO wskazując, że o ile wypożyczalnie mają prawo wglądu w dowód 

osobistych i spisania z niego danych potrzebnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, o tyle 

praktyka brania ich w zastaw lub kopiowania jest niezgodna z prawem. 

▪ Prezes UODO radzi, jako alternatywne rozwiązanie, aby zostawić kaucję będącą gwarancją zwrócenia 

wypożyczonej rzeczy.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pozyczysz-narty-zostaniesz-slupem-UODO-odpowiada-na-nasz-tekst-7643715.html
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Ktoś się nie bał i…ukradł

▪ Szpital im. Jana Pawła II w Bełchatowie zamieścił na swojej stronie internetowej 

komunikat kierowany do osób, których dane dotyczą.

▪ Doszło do kradzieży „Rejestru udostępnionej dokumentacji medycznej” z 

Rejestracji Przychodni Lekarza POZ w szpitalu.

▪ Zakres utraconych danych to imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz wzór podpisu 

osoby, której udostępniono dokumentację. 

▪ Sprawa została zgłoszona również do organu nadzoru (PUODO).

Źródło: http://b24tv.pl/kradziez-danych-osobowych-z-przyszpitalnej-przychodni/
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Publiczny szalet to niezbyt dobre 

miejsce na przechowywanie 

dokumentów…

▪ Do kradzieży dokumentów zawierających między innymi nakazy płatnicze podatkowe 

doszło w Bodzentynie.

▪ Sprzątaczki zatrudnione przez gminę przechowywały dokumentację w „budynku” 

miejskiego szaletu, do którego złodzieje z łatwością się dostali.

▪ Nakazy zawierały: imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika, powierzchnia gruntów, 

powierzchnia budynków.

Źródło: https://kielce.tvp.pl/41423819/wlamanie-do-szaletu-skradziono-listy-z-poufnymi-danymi-osobowymi-konsekwencje-

moga-byc-surowe
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Panoptykon rozprawia się z KODO

▪ Fundacja Panoptykon przeanalizowała z przymrużeniem oka projekt Kodeksu postępowania 

dla branży marketingowej (tzw. KODO).

▪ Luźniejsza forma nie sprawia jednak, że autorzy komentarza nie mają zarzutów wobec 

błędnej, ich zdaniem, interpretacji RODO przez autorów Kodeksu.

▪ Przykładowo: Kodeks zakłada, że zbieranie odpowiedzi na pytania w quizach, zbieranie 

danych podawanych w związku z udziałem w promocjach i programach lojalnościowych, 

jeżeli osoba, której dane dotyczą, poda szczególne kategorii danych, nie jest ich 

przetwarzaniem.

Źródło: https://panoptykon.org/kodo
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Bank powinien dbać o aktualne 

informacje o kliencie
14

▪ Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok sądu I instancji i nakazał bankowi 

(pozwanemu) zapłatę powodowi zadośćuczynienia w kwocie 1 000 zł za naruszenie dóbr 

osobistych w postaci nieaktualnego wpisu o zaleganiu ze spłatą zobowiązania, co 

świadczyło negatywnie o powodzie. 

▪ Sąd stwierdził (na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.), że zdolność 

kredytowa stanowi dane osobowe, a bank nie dołożył szczególnej staranności w celu 

ochrony interesów powoda, skoro nie wykonał właściwie obowiązku przetwarzania jego 

danych osobowych.

Źródła: https://www.prawo.pl/prawo/zmiany-we-wpisie-do-rejestru-zadluzonych,374397.html, Wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z 12 grudnia 2018 r. (V ACa 651/17).

https://www.prawo.pl/prawo/zmiany-we-wpisie-do-rejestru-zadluzonych,374397.html


Apple miał politykę prywatności 

niezgodną z RODO
15

▪ Sąd apelacyjny w Niemczech rozstrzygnął spór z 2012 roku i uznał, że 7 

postanowień polityki prywatności Apple’a były niezgodne z przepisami RODO.

▪ Sąd stwierdził, że choć polityka prywatności była z 2011 roku, to jej 

postanowienia (na dzień orzekania) powinny być zgodne z Rozporządzeniem.

▪ Zarzuty dotyczyły przede wszystkim udostępniania danych osobowych 

podmiotom trzecim bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.

Źródło: https://www.vzbv.de/pressemitteilung/datenschutzrichtlinie-von-apple-teilweise-rechtswidrig

https://www.vzbv.de/pressemitteilung/datenschutzrichtlinie-von-apple-teilweise-rechtswidrig


Nie lekceważ incydentów! 16

▪ Konsekwencje mogą być opłakane…☺

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-eQ215SImhw

https://www.youtube.com/watch?v=-eQ215SImhw


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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