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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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Prawo jazdy już bez adresu zamieszkania

▪ 4 marca 2019 r. był pierwszym dniem obowiązywania nowego wzoru

dokumentu prawa jazdy, który przygotowało Ministerstwo

Infrastruktury.

▪ Wszystkie nowe prawa jazdy będą wydawane bez pola zawierającego

adres zamieszkania posiadacza dokumentu.

▪ Jednocześnie dotychczasowe prawa jazdy zachowują swoją ważność.

Źródło: https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/592677,prawo-jazdy-wymiana-kierowcy-dokument-adres-blankiet-

ministerstwo.html
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Facebook przetwarza numery telefonów 

(nie) tylko dla bezpieczeństwa

▪ Dziennikarze brytyjscy ustalili, że Facebook, gromadząc numery telefonów użytkowników 

w celu zabezpieczenia kont za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego, przetwarza je 

również w innych celach.

▪ Testy wykazały, że Facebook udostępnia reklamodawcom numery telefonów w celu 

kierowania spersonalizowanych reklam, a także umożliwia wyszukiwanie użytkowników po 

numerze telefonu – w ustawieniach Facebooka domyślnie zaznaczoną opcją jest 

możliwość wyszukiwania w ten sposób przez „wszystkich”.

Źródło: https://www.teiss.co.uk/threats/facebook-phone-number-misuse/
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Policja może mieć problemy przez 

przeoczenie ustawodawcy

▪ Grudniowa ustawa wdrażająca unijną dyrektywę policyjną znowelizowała m. in. ustawę o Policji  -

uchylono art. 20 ust. 2a ustawy, który precyzował katalog osób, których dane można przetwarzać. 

Mimo usunięcia przepisu, do nieistniejącej już obecnie normy odwołuje się art. 20 ust. 2b ustawy, który 

wskazuje, jakie kategorie danych Policja może zbierać.

▪ MSWiA nie widzi problemu w odesłaniu do nieistniejącego przepisu i twierdzi, że policja może 

przetwarzać dane na podstawie przepisów ogólnych ustawy.

▪ Eksperci uważają z kolei, że jest to ewidentne niedopatrzenie ustawodawcy i w aktualnym stanie 

prawnym policja nie ma podstawy prawnej do tego, aby przetwarzać szczególne kategorie danych 

osób fizycznych.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1401188,rodo-krytyczny-blad-w-ustawie-o-policji.html
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Dane członków komisji wyborczej –

PKW ostrzega

▪ Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w komunikacie, że nie udziela patronatu 

stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji 

wyborczych.

▪ Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnianiu danych 

osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wyborca, który chce zaangażować się w 

pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, 

powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy.

Źródło: 

https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/33870_PKW_nie_patronuje_stronom_www_zbierajacych_dane_osobowe_kandydatow_na_cz

lonkow_komisji_wyborczych
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BuggyCow w systemie Apple macOS

▪ Google ujawniło krytyczną podatność w systemie Apple’a o nazwie BuggyCow.

▪ Podatność to tzw. zero-day, która pozwala atakującym na obejście zabezpieczeń 

wbudowanych w mechanizm zarządzania pamięcią systemu operacyjnego 

obsługującego komputery z logiem jabłuszka.

▪ Jej zastosowanie wymaga od hakerów uprzedniego umieszczenia złośliwego 

oprogramowania na atakowanym komputerze.

▪ Potencjalne skutki mogą być bardzo poważne.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/krytyczna-podatnosc-bezpieczenstwa-w-systemie-apple-macos
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PUODO kwestionuje działania Poczty

Polskiej

▪ Wątpliwości Prezes UODO wzbudziła procedura Poczty Polskiej S.A. realizowania wpłat na rachunek 

bankowy przez tzw. zlecenie ustne. Stąd też organ nadzoru wystąpił do PP, jako administratora danych, 

o podjęcie stosownych działań.

▪ Zdaniem PUODO, poprzez odbieranie zleceń w formie ustnej przez pracowników Poczty Polskiej od 

klientów może dochodzić do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.

▪ Wspomniany sposób realizowania wpłaty na rachunek bankowy to jedno z kilku rozwiązań dostępnych 

dla klientów Poczty Polskiej. Jak wynika z otrzymanej przez Prezesa UODO informacji, która przyczyniła 

się do sformułowania wystąpienia, pracownicy poczty nie informują klientów o alternatywnym 

sposobie zrealizowania przelewu. 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/753
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Pobieranie opłat za realizację praw jest

nielegalne
▪ Prezes UODO zawiadomiła Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa przez spółkę, która jako administrator kilkunastu stron internetowych żąda

pieniędzy (200 zł) za usunięcie wpisów zawierających dane osobowe.

▪ Firma na swoich portalach (ma ich kilkanaście), przetwarza dane osobowe lekarzy,

prawników, przedsiębiorców czy fachowców świadczących różnego rodzaju usługi.

▪ Według PUODO, oprócz naruszenia RODO, mogło dojść również do popełnienia

przestępstwa z art. 286 Kodeksu karnego (doprowadzenie do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/754
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RCP nie jest informacją publiczną

▪ Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi trafiła skarga na odmowę udostępnienia rejestru 

czynności przetwarzania w ramach dostępu do informacji publicznej.

▪ Sąd podzielił zdanie organu, który odmówił dostępu, stwierdzając, że rejestr czynności przetwarzania 

ma charakter wewnętrzny i  nie zawiera informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie 

gromadzenia danych osobowych.

▪ RCP jest zatem, zdaniem sądu, nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, 

ewidencyjnym, który ma służyć zapewnieniu m.in. porządku i bezpieczeństwa. Nie odnosi się 

natomiast do publicznej sfery działania organu i jako taki nie zawiera informacji publicznej.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 r. (II SAB/Łd 181/18)
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Facebook uderza się w pierś

▪ Facebook, poprzez oświadczenie Marka Zuckerberga, przyznaje się do 

tego, że portal społecznościowy nie posiada w tej chwili dobrej 

reputacji w zakresie rozwiązań chroniących prywatność.

▪ Założyciel Facebooka planuje (w punktach) zapewnienie większej 

prywatności poprzez: prywatne interakcje, szyfrowanie wiadomości, 

interoperacyjność oraz wprowadzenie okresów przechowywania 

informacji, w tym danych osobowych.

Źródło: https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-

networking/10156700570096634/
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Pod żadnym pozorem!

Źródło: https://twitter.com/lol_rodo/status/1102863127836852225
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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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