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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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Tajemnica telekomunikacyjna a hejterzy

▪ Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, czy

firma świadcząca usługi operatora internetowego może odmówić udostępnienia danych

hejtera, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

▪ Dostawca internetu odmówił sądowi apelacyjnemu (w drugiej instancji), powołując się na

art. 160 Prawa telekomunikacyjnego (dotyczy tajemnicy telekomunikacyjnej).

▪ SN jednak ze względów formalnych (brak spełnienia warunku jawności sporządzenia

pytania do SN) nie może podjąć uchwały w sprawie.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dane-hejterow-objete-tajemnica,383444.html
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RODO a imiona i nazwiska z ambony

▪ Jedna z czytelniczek „Gazety Lubuskiej” przesłała do redakcji list z pytaniem, czy zgodnym z RODO jest 

wyczytywanie przez księdza w kościele podczas Mszy Świętej osób z imienia nazwiska w kontekście 

sprzątania kościoła oraz zapowiedzi przedślubnych.

▪ Proboszcz parafii w Zielonej Górze wskazuje, że duchowni byli przeszkoleni z RODO i są uczuleni, że 

wolno podawać tylko imię, nazwisko oraz nazwę parafii, bez szczegółowych danych np. adresu 

zamieszkania.

▪ Kościół katolicki stoi na stanowisku, że przetwarzanie w/w danych dopuszczalne jest na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie interesu publicznego.

Źródło: https://gazetalubuska.pl/rodo-w-kosciele-cala-dzielnica-wie-kto-sprzata-swiatynie-czy-ksiadz-moze-o-tym-

informowac-publicznie-z-imienia-i-nazwiska/ar/13949334
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Ochrona nie powinna odmawiać 

dostępu do nagrań z monitoringu

▪ Czytelnik „Rzeczypospolitej” zwrócił się do gazety z pytanie, czy ochrona osiedla ma prawo do 

odmowy udostępnienia nagrania z monitoringu, powołując się na RODO, w przypadku, gdy 

uszkodzony został samochód poszkodowanego, a sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.

▪ Zdaniem ekspertów działanie ochrony było bezpodstawne. Przesłanką prawną udostępnienia nagrania 

z monitoringu w tym wypadku byłby art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią. Poszkodowany jest właśnie stroną trzecią, 

pod warunkiem, że nagranie z monitoringu ma stanowić dowód w sprawie.

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303109973-Uszkodzili-samochod-na-osiedlowym-parkingu-Ochrona-musi-

udostepnic-nagranie-z-monitoringu.html
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UODO zapowiada publikację decyzji

▪ Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z orzecznictwem 

Prezesa UODO, które może zawierać wskazówki, jak interpretować niektóre 

przepisy RODO.

▪ Redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” zwróciła się z zapytaniem do UODO, czy 

na stronie internetowej Urzędu będą udostępniane decyzje organu nadzoru, tak 

jak odbywało się to „pod rządami” GIODO.

▪ Pełniący obowiązki rzecznika prasowego UODO odpowiedział, że decyzje będą 

udostępniane – część z nich jednak będzie pomijana.

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1402511,uodo-czasem-publikuje-decyzje.html
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Holandia bierze się za cookies

▪ Holenderski organ ochrony danych Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oświadczył, że tzw. 

ściany cookies naruszają przepisy RODO.

▪ Ściany cookies to sytuacja, w której wyświetlenie odwiedzającemu stronę internetową jej 

zawartości (content) uzależnia się od tego, czy użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies. 

▪ Zdaniem AP, zgodnym z RODO jest możliwość zapytania o zgodę użytkowników Internetu 

na stosowanie plików cookies, ale zgoda powinna spełniać warunek dobrowolności. 

Dostęp do treści strony internetowej pod rygorem udzielenia zgody na cookies narusza to 

kryterium.

Źródło: https://www.scmagazine.com/home/security-news/dutch-data-protection-authority-chips-away-at-cookie-walls-

declaring-they-violate-gdpr/
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Ryzyko ujawnienia danych urzędników

sądowych

▪ 31 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, która przewiduje, że pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu, a 

także orzeczeń, które doręczane będą w formie elektronicznej, opatrzone być powinny 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

▪ Na piśmie widoczne będzie tylko imię i nazwisko urzędnika, można jednak w łatwy sposób 

(weryfikując certyfikat podpisu elektronicznego) poznać nr PESEL czy dowodu osobistego urzędnika.

▪ Podnosi się, że może to stanowić naruszenie wymogów ochrony danych w fazie projektowania oraz 

domyślnej ochrony danych. Wątpliwości, ustami swojego rzecznika, zgłasza również Prezes UODO.

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56286,13-marca-2019/67261,Gazeta-Prawna/690429,Dane-na-wyciagniecie-

reki.html
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Referendum strajkowe – można

pozyskiwać dane pracowników

▪ Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane

umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – informuje Prezes UODO. Dane

te mogą obejmować m.in.: adres e-mail, numer telefonu czy adres do korespondencji, o ile nie istnieje

inna możliwość skontaktowania się z pracownikiem.

▪ Przepisy ustaw: o związkach zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie precyzują

kwestii pozyskiwania przez związki danych osobowych, stąd powstały w tym zakresie wątpliwości.

▪ PUODO, jako podstawę prawną wskazuje art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interesu

realizowany przez administratora, którym jest poinformowanie wszystkich pracowników o

planowanym referendum strajkowym (w tym nieobecnych w pracy).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/756
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Hasło admin123 wiecznie żywe!

▪ Jeden z czytelników portalu Niebezpiecznik odkrył ciekawą informację, otóż hasłem zabezpieczającym 

panel administratora systemu Karty Krakowskiej było hasło: admin123.

▪ Urząd Miasta Krakowa oraz dostawca systemu zapewniali, że „uproszczone” hasło dotyczyło wyłącznie 

wersji systemu, w której znajdowały się tylko dane testowe, jednakże po weryfikacji okazało się, że co 

najmniej przez 2 doby system, zabezpieczony tak „bezpiecznym” i „trudnym do odgadnięcia” hasłem, 

był już na tzw. produkcji – mogły zatem znajdować się tam prawdziwe dane osobowe (w szczególności 

imiona, nazwiska oraz nr PESEL). UM w Krakowie zapowiedział zgłoszenie naruszenia do PUODO.

▪ Dostawca usługi – firma IDEO wystosowała już oficjalny komunikat z przeprosinami.

Źródła: https://niebezpiecznik.pl/post/haslo-admin123-zabezpieczalo-dostep-do-danych-posiadaczy-karty-krakowskiej-ponoc-

testowych/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+niebezpiecznik+%28Niebezpiecznik.pl+-

+wszystko%29 oraz 

http://krakow.pl/aktualnosci/228214,26,komunikat,miasto_zglosi_naruszenie_bezpieczenstwa_danych_osobowych.html
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Parlament Europejski popiera zmianę 

Konwencji 108

▪ Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie Protokołu zmieniającego 

Konwencję 108 (konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem 

danych osobowych to pierwszy traktat międzynarodowy dotyczący prawa jednostek do ochrony 

informacji ich dotyczących).

▪ Ratyfikacja, nazwana Konwencją 108+ poprawia standard ochrony danych m. in. wdrażając podobne 

mechanizmy jak RODO.

▪ Dokument został podpisany nie tylko przez kraje unijne, ale też m. in. Rosję czy Urugwaj, które nie 

stosują na co dzień RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/761
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Oświadczenie EROD w sprawie kampanii 

politycznych

▪ 13 marca 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła Oświadczenie 2/2019 

w sprawie wykorzystania danych osobowych w ramach kampanii politycznych. Zostało 

ono wydane w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

▪ EROD w swoim oświadczeniu skupia się głównie na zapewnieniu osobom, których dane 

dotyczą, prawa do informacji (poprzez realizowanie obowiązku informacyjnego) oraz na 

warunkach profilowania kwalifikowanego, a także możliwości realizacji innych praw, w 

które osoby fizyczne wyposaża RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/760
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Nie ujawnimy koloru farby, bo RODO! 11

▪ RODO-absurdy, co już nieraz pokazywaliśmy, występują nie tylko w Polsce.

▪ W Irlandii klient zadzwonił do fryzjera z pytaniem, jakiego koloru farby do 

włosów użył (klient chciał u innego fryzjera użyć tego samego koloru).

▪ Fryzjer odmówił przekazania informacji przez telefon, powołując się na RODO i 

informując, że klient powinien złożyć formalny wniosek o realizację prawa 

dostępu do danych.

Źródło: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/blogs/does-gdpr-really-say

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/blogs/does-gdpr-really-say


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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