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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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O skanach dowodów po raz kolejny

▪ Artykuł dotyczy przetwarzania skanów lub zdjęć dowodów osobistych przez kantor internetowy.

▪ Autorka wskazuje, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zawiera

obowiązek nałożony m. in. na krajowe instytucje płatnicze, aby weryfikować klientów poprzez

dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej.

▪ Jednocześnie art. 34 ust. 4 ustawy daje instytucjom zobowiązanym uprawnienie do sporządzania kopii

dokumentów tożsamości.

▪ Instytucje zobowiązane powołują się na ten przepis, wprowadzając tzw. wzmożone środki

bezpieczeństwa finansowego, w szczególności jeśli transakcji można dokonywać drogą online.

Źródło: https://www.rkantor.com/newsy/n/skan-dowodu-osobistego-rodo-dlaczego-kantor-internetowy-wymag/
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Kto nie chce szuka powodu

▪ Autor artykułu stawia tezę, że wiele instytucji w przypadku wpływu do nich wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej, działa w myśl zasady „jakiego użyć pretekstu, by jej 

nie udostępnić”.

▪ Po 25 maja 2018 r. pretekstem do nieudostępniania informacji publicznej stało się RODO.

▪ Autor przypomina, że ustawa o dostępie do informacji publicznej jest lex specialis w 

stosunku do przepisów RODO i udostępnienie informacji publicznej nie narusza 

przepisów Rozporządzenia.

Źródło: https://www.rp.pl/Urzednicy/302259974-Brak-jawnosci-bo-RODO-Nie-idzmy-ta-droga---komentuje-Wojciech-

Klicki.html
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RODO w śmieciach

▪ Dyrektor w UODO, Monika Krasińska, udzieliła wywiadu dotyczącego potencjalnego monitorowania 

osób fizycznych przy stosowaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu odpadami.

▪ Przed dużym wyzwaniem stoją samorządy, które zdecydowały się na wprowadzenie RFID – jest to 

technika wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych o gromadzonych odpadach.

▪ UODO przypomina o tym, że administratorzy danych, którzy wprowadzili RFID, powinni uwzględniać 

ochronę danych osobowych już w fazie projektowania rozwiązania.

▪ Organ nadzoru zwraca również uwagę na to, że żadna gmina nie zwróciła się o uprzednie konsultacje 

po przeprowadzonej ocenie skutków dla ochrony danych. W razie kontroli UODO będzie jednak 

weryfikował, czy ocena ryzyka została przeprowadzona poprawnie.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/ochrona-danych-przy-stosowaniu-nowoczesnych-technologii-w,376729.html
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Brak dostępu do danych w Tarnowie

▪ Przez kilka godzin utrudniona była praca Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu 

Miasta w Tarnowie.

▪ System przestał prawidłowo funkcjonować z powodu włamania, informatycy ustalili, że za 

atakiem stoi automat, który próbował modyfikować komponenty oprogramowania bądź 

danych.

▪ Nie doszło do wycieku danych osobowych, jednak sprawa została potraktowana jako 

czasowe naruszenie dostępu do danych – incydent zgłoszono na Policję oraz do Prezes 

UODO.

Źródło: http://www.rdn.pl/news/atak-hakerow-komputerowych-dane-tarnowskiego-magistratu
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Minimalizacja danych a lista obecności

▪ Artykuł porusza kwestię prowadzenia listy obecności pracowników w zakładzie pracy z 

uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych.

▪ Zdaniem autorki, dane jakie mogą znajdować się na liście to: imię, nazwisko, data 

rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz podpis pracownika.

▪ Nie powinna z kolei znajdować się na liście przyczyna nieobecności pracownika – służy do 

tego ewidencja czasu pracy.

▪ Należy również zwrócić uwagę, aby dostęp do listy mieli tylko pracownicy oraz osoby 

upoważnione.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/czas-pracy/2892286,2,Lista-obecnosci-pracownikow-2019-a-ochrona-danych-

osobowych.html
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Biblioteka w Kraśniku ofiarą ataku

▪ Hakerzy włamali się do bazy danych jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.

▪ Biblioteka zamieściła na swojej stronie internetowej krótki komunikat, iż mogło dojść do 

nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych użytkowników biblioteki, a 

możliwą konsekwencją naruszenia jest utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi.

▪ Włamywacz zażądał okupu w bitcoinach, a wiadomość z żądaniem okupu została wysłana 

z serwera w Chinach.

▪ Biblioteka zgłosiła sprawę na Policję oraz do Prezes UODO.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/atak-hakerski-na-biblioteke-ktos-mogl-uzyskac-do-danych-osobowych-

uzytkownikow,n,1000238133.html
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Poradnik dotyczący prawa dostępu

▪ Brytyjski organ ochrony danych osobowych (ICO) opublikował na swojej stronie

internetowej poradnik dla administratorów danych, który pomaga im w

realizacji prawa dostępu do danych.

▪ Poradnik jest w przystępnej formie checklisty przygotowania do przyjmowania

wniosków osób, których dane dotyczą.

▪ Oprócz tego ICO przygotowało wskazówki w formie Q&A (pytań i odpowiedzi).

Źródło: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/individual-rights/right-of-access/
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Dane szwedzkich pacjentów 

niezabezpieczone
▪ Zapisy ponad 170 000 godzin połączeń (2,7 miliona połączeń głosowych) szwedzkiej rady 

opieki zdrowotnej przechowywane były na niezabezpieczonym hasłem ani innymi 

metodami serwerze.

▪ Potwierdzono złamanie reguł bezpieczeństwa i zamknięto serwer, ustalono jednak, że 55 

plików z połączeniami telefonicznymi zostało nielegalnie pobranych z siedmiu różnych 

adresów IP.

▪ 9 plików zawierało dane osobowe identyfikujące dzwoniącego, a 16 kolejnych – numery 

telefonów dzwoniących.

Źródło: https://www.healthcareitnews.com/news/swedish-healthcare-advice-line-stored-27-million-patient-phone-calls-

unprotected-web-server
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Holenderskie gminy rezygnują ze 

śledzenia Wi-Fi

▪ Coraz więcej gmin i miast w Holandii, w ostatnim czasie m. in. Tilburg, 

zrezygnowało z zawierania umów z firmami zewnętrznymi, na mocy których 

dostarczały im dane z telefonów komórkowych osób odwiedzających gminę lub 

miasto i korzystających z gminnych/miejskich sieci Wi-Fi.

▪ Okazało się, że zbierane były dane (adresy MAC) telefonów nie tylko 

korzystających z gminnych czy miejskich sieci, ale także telefonów, które z tego 

rozwiązania nie korzystały.

Źródło: https://www.trouw.nl/a/~a522858b/
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Dane nabywców drewna to informacja 

publiczna

▪ Przedmiotem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była odmowna decyzja 

Nadleśniczego o udzieleniu dostępu informacji publicznej w postaci danych osób fizycznych, które 

nabyły drewno od Nadleśnictwa do celów prywatnych – Nadleśniczy powołał się przy tym na przepisy 

RODO.

▪ Sąd stwierdził, powołując się na art. 86 RODO, że dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, 

które posiada organ lub podmiot publiczny (…), mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione 

zgodnie z prawem UE lub prawem państwa członkowskiego.

▪ W ocenie sądu, podstawą udostępnienia danych osobowych w ramach dostępu do informacji 

publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i udostępnienie ich nie naruszyłoby Rozporządzenia.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2019 r. (I SA/Gd 685/18)
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E-dowód debiutuje

▪ Od poniedziałku 4 marca 2019 r. można składać wniosek o wydanie nowego 

dowodu osobistego z wbudowanym chipem (tzw. e-dowód).

▪ Dzięki wbudowanej warstwie elektronicznej, zainteresowane osoby będą mogły 

używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi 

podmiotami. To także bezpieczny środek identyfikacji elektronicznej (profil oraz

podpis osobisty).

▪ Zabezpieczeniem e-dowodów jest numer CAN.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-juz-od-poniedzialku
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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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