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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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Czyszczenie dysków to mit?

▪ Portal Niebezpiecznik porusza ciekawą kwestię sprzedaży lub oddania

używanych dysków twardych oraz urządzeń pamięci przenośnej.

▪ Specjalista z firmy Rapid7 przeprowadził badanie w USA kupując używane:

komputery, dyski zewnętrzne, dyski twarde oraz telefony.

▪ Okazało się, że nawet 70 % urządzeń mogło zawierać dane poprzednich

właścicieli – najczęstszą przyczyną jest przeprowadzenie „zwykłej” procedury

usunięcia danych z dysku (przez co łatwo je odzyskać) albo nie

przeprowadzenie czyszczenia dysków w ogóle.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/wiekszosc-uzywanych-dyskow-zawiera-dane-poprzednich-wlascicieli/
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Wyłączenie przedmiotowe RODO

▪ Interesującej odpowiedzi na interpelację poselską, dotyczącą dostosowania Biura Lustracyjnego 

Instytutu Pamięci Narodowej do przepisów RODO, udzielił Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu IPN-u.

▪ Stwierdził on, iż poza zakresem wskazanym w znowelizowanym art. 71 ustawy o IPN, RODO nie ma 

zastosowania do działalności Instytutu. RODO zawiera bowiem wyłączenia przedmiotowe w jego 

stosowaniu, które odnoszą się bezpośrednio do zadań Biura Lustracyjnego. W art. 2 ust. 2 lit. a RODO 

wskazano, że RODO nie ma zastosowania do działalności nieobjętej zakresem prawa UE, a zdaniem 

Dyrektora w IPN, działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego i historycznego oraz 

tożsamością polskiego narodu nie może być regulowana prawem unijnym. 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BAHJWC

2

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BAHJWC


Aktualizacje nie zawsze niosą ze sobą 

bezpieczeństwo…

▪ Przekonali się o tym niektórzy użytkownicy sprzętu firmy ASUS.

▪ W okresie od czerwca do listopada 2018 r. otrzymywali oni złośliwe aktualizacje 

– hakerzy włamali się i przejęli kontrolę nad oficjalnym serwerem aktualizacji 

ASUS-a. Każda nowa wersja oprogramowania, dostarczana przez producenta 

sprzętu, była niezauważalnie infekowana.

▪ W tym miejscu możesz sprawdzić, jeśli posiadasz sprzęt tej firmy, czy nie jesteś 

ofiarą ataku.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/masz-asusa-twoje-urzadzenie-moglo-zostac-zainfekowane/
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Przepisy sektorowe sprawią problemy 

branży telekomunikacyjnej?

▪ Kolejna branża (tym razem telekomunikacyjna) zgłasza zastrzeżenia do projektu tzw. 

ustawy sektorowej, która opuściła już Parlament i czeka na podpis Prezydenta.

▪ Po pierwsze, wątpliwości budzi znowelizowany art. 159 Prawa telekomunikacyjnego w 

zakresie danych osobowych, które powinny być objęte tajemnicą telekomunikacyjną.

▪ Po drugie, zmieniony art. 151 Prawa telekomunikacyjnego skreślił katalog danych, które 

operator telekomunikacyjny może przetwarzać bez zgody osoby, której dane dotyczą. W 

tej chwili przepis dotyczy tych samych danych osobowych, z tym że raz wymaga uzyskania 

zgody, a raz nie wymaga.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/jak-ustawa-wdrazajaca-rodo-wplynie-na-branze-telekomunikacyjna,390487.html
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RODO nie uzasadnia zwolnienia 

dyscyplinarnego
▪ W Sądzie Rejonowym w Toruniu zapadło nieprawomocne orzeczenie, w którym sąd przyznał 

powodowi (pracownikowi) odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

▪ Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy, ponieważ nie podpisał 

dokumentów związanych z rozpoczęciem stosowania RODO (m. in. zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w aktach osobowych, czy zgody na objęcie monitoringiem pracodawcy). 

▪ Sąd wskazał, iż po pierwsze nie doszło do spełnienia wszystkich przesłanek ciężkiego naruszenia 

obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, a także że niektóre 

dokumenty przygotowane przez pracodawcę (np. zgoda na objęcie monitoringiem), w świetle 

obowiązujących regulacji, były zbędne i niezgodne z przepisami.

Źródło: Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 grudnia 2018 r. (IV P 364/18).
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Pierwsze koty za płoty!

▪ Stało się! Prezes UODO nałożyła pierwszą administracyjną karę pieniężną za naruszenie 

przepisów RODO. Ukaranym podmiotem jest spółka, która prowadzi działalność tzw. 

wywiadowni gospodarczej.

▪ PUODO stwierdziła naruszenie art. 14 ust. 1-3 RODO poprzez brak spełnienia obowiązku 

informacyjnego wobec osób, których ukarana spółka dane przetwarzała oraz błędne 

zastosowanie wyłączenia z art. 14 ust. 5 lit. b) RODO (niewspółmierny wysiłek).

▪ Decyzja, zgodnie z przepisami UODO, jest ostateczna i przysługuje od niej bezpośrednio 

skarga do sądu administracyjnego. Kara wyniosła 943 470 zł. Oprócz tego spółka została 

zobowiązana do wykonania obowiązku informacyjnego w terminie 3 miesięcy.

Źródło: Decyzja PUODO z 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018)                      

6



Decyzja (prawie) zpseudonimizowana

▪ Pan Łukasz Olejnik na swoim blogu Prywatnik przeprowadził ciekawą analizę decyzji

PUODO z 15 marca, o której piszemy w newsie nr 6, pod kątem jej pseudonimizacji.

▪ Autor podkreśla, że bardzo niewiele czasu potrzeba, aby odwrócić pseudonimizację

decyzji organu nadzoru i dowiedzieć się, jaka spółka została ukarana – wystarczy, na

podstawie informacji zamieszczonych w decyzji, sformułować proste zapytanie w

wyszukiwarce Google.

▪ Zdaniem autora decyzje Prezesa UODO nie powinny być poddawane pseudonimizacji,

tym bardziej że chodzi o decyzję dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych

osobowych.

Źródło: https://prywatnik.pl/2019/03/27/o-pseudonimizacji-w-decyzji-o-pierwszej-karze-gdpr-w-polsce/
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Cieplejszy wieje wiatr?

▪ Partia Wiosna, na kanwie opublikowanej w tym tygodniu decyzji PUODO, zaapelowała do 

Prezesa Rady Ministrów, aby podjął działania, które miałyby doprowadzić do zawieszenia 

na rok nakładania przez organ nadzoru kar za naruszenie przepisów RODO.

▪ Niektórzy złapali się za głowę twierdząc, że partia chciałaby, aby organ władzy 

wykonawczej wywarł nacisk na formalnie niezależny organ ochrony danych osobowych.

▪ Wiosna chciałaby również, aby rząd przeprowadził ponowną kampanię informacyjną, 

której zadaniem byłaby edukacja społeczeństwa polskiego na temat przepisów o ochronie 

danych osobowych.

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1405487,wiosna-chce-by-na-rok-zawieszone-zostalo-nakladanie-kar-za-

naruszenie-przepisow-rodo.html
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Pierwsza kara w Danii

▪ Duński organ ochrony danych osobowych zarekomendował nałożenie 1,2 miliona koron 

duńskich kary na firmę taksówkową Taxa 4x35 za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c) oraz e) 

RODO (zasad minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania).

▪ Organ zarzucił podmiotowi, że błędnie stosuje anonimizację danych, jako sposób na 

retencję (firma usuwała jedynie nazwisko osoby, która korzystała z jej usług). Oprócz tego 

administrator danych przechowywał numery telefonów osób, których dane dotyczą, co 

zdaniem organu nadzorczego było działaniem nadmiarowym.

Źródło: https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/recommended-fine-of-dkk-12-million-to-taxa-4x35-for-violation-

of-the-gdpr
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Oficjalnie: jest kandydat na Prezesa 

UODO

▪ Sejm zgłosił Jana Nowaka, obecnego dyrektora w PUODO, jako kandydata na 

kolejnego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przypomnijmy: 

kadencja obecnej Prezes wygasa 9 kwietnia.

▪ Obecny kandydat nie jest prawnikiem, pracuje jednak (wcześniej w ramach 

GIODO, teraz PUODO) w strukturze organu ochrony danych osobowych od 

2008 roku.

Źródła: https://www.prawo.pl/biznes/kandydat-pis-na-prezesa-uodo,391318.html, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=B12E9DF5A9210014C12583C9004FA5EF
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Nowe okresy przechowywania 

dokumentacji pracowniczej i tak za 

długie?
▪ Autorka artykułu porusza kwestię relacji między znowelizowanymi przepisami Kodeksu pracy, 

dotyczącymi przechowywania dokumentów pracowniczych (nowe pojęcie, które zastąpiło akta 

osobowe) oraz zasadą ograniczenia przechowywania, którą statuuje RODO.

▪ Mec. Klaudia Kamińska-Kiempa stwierdza, że skrócone (10 lat) okresy przechowywania dokumentacji 

pracowniczej są niezgodne z zasadą ograniczenia przechowywania.

▪ Swoją tezę argumentuje tym, że maksymalny termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 

3 lata, a znowelizowane przepisy dotyczą dokumentacji pracowniczej, której zawartość jest szersza, niż 

akt osobowych – jej zdaniem większość dokumentów powinna mieć 3-letni termin retencji.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/303289987-Czas-trzymania-dokumentacji-pracowniczej-w-niezgodzie-z-RODO.html
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Audiatur et altera pars

▪ Prezes Zarządu spółki Bisnode, która została w tym tygodniu ukarana przez PUODO, zapowiada 

złożenie skargi na decyzję do sądu administracyjnego.

▪ Andrzej Osiński twierdzi, że spółka była kontrolowana również w dwóch innych krajach UE i nie 

stwierdzono wobec niej uchybień, a decyzja polskiego organu jest dla niego niezasadna.

▪ Prezes widzi dwa możliwe wyjścia z sytuacji (na poziomie ogólnym) – albo wprowadzenie obowiązku 

dla przedsiębiorców podania adresu e-mail podczas rejestracji działalności gospodarczej albo zmianę 

przepisów i wyłączenie przedsiębiorców z reżimu przepisów o ochronie danych osobowych – to 

jednak byłoby sprzeczne z przepisami RODO, które jest stosowane bezpośrednio.

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1405345,andrzej-osinski-bisnode-decyzja-uodo.html
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UODO publikuje garść decyzji

▪ W ubiegłym tygodniu środowisko obiegła przede wszystkim informacja 

o nałożeniu kary administracyjnej na spółkę Bisnode.

▪ Na stronie UODO jednak, oprócz wskazanej powyżej, opublikowano 

również 9 innych decyzji.

▪ Decyzje są różnego rodzaju, jednak żadna nie nakłada kary. Dotyczą 

one głównie podmiotów z branży medycznej oraz finansowej.

Źródło: https://uodo.gov.pl/129
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UODO kontynuuje edukację 

społeczeństwa

▪ W maju oraz czerwcu 2019 r. UODO zorganizuje we współpracy z NIST cztery szkolenia 

pn. „Zmiany w ochronie danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych”.

▪ Inicjatywa skierowana jest do inspektorów ochrony danych, a także kadry kierowniczej 

pełniącej tę funkcję w administracji publicznej.

▪ Oprócz szkoleń stacjonarnych, zaplanowano także organizację webinariów (48 godzin 

zajęć).

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/218/775
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Inteligentne liczniki będą stosowane 

masowo

▪ Maksymalnie do 2026 r. Polska jest zobowiązana, na mocy przepisów unijnych, do wdrożenia (w 80 % 

budynków) inteligentnych liczników pomiaru zużycia energii elektrycznej.

▪ Monitoring stosowany będzie w interwałach co 15 lub 60 minut. Dzięki technologii Big Data, wiele 

firm, zwłaszcza z sektora reklamowego i finansowego, jest w stanie stworzyć model naszego 

zachowania poprzez analizę zużycia mediów.

▪ Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zawiera przepisy określający, którzy operatorzy energii 

będą administratorami danych osobowych swoich klientów. Wprowadzenie inteligentnych liczników 

wiązać się może (i najczęściej będzie) z koniecznością przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony 

danych i stosowania adekwatnych zabezpieczeń.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/1405655,smart-grid-inteligentne-liczniki-pradu-rodo.html
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Kamera nagra nasz głos?

▪ Obecnie powszechnie stosowany w miastach i gminach jest monitoring wizyjny - kamery umieszczone 

w przestrzeniach publicznych.

▪ Artykuł porusza kwestię możliwości i dopuszczalności prawnej stosowania fonomonitoringu - formy 

monitoringu, która nagrywa również głos.

▪ Podkreśla się jednak, że w myśl przepisów RODO oraz stanowiska organów i doktryny, głos jest 

szczególną kategorią danych, ponieważ stanowi dane biometryczne.

▪ Obecnie mało prawdopodobne jest, aby fonomonitoring miał być stosowany. Są jednak przykłady, 

kiedy system monitoringu wyposażony jest w możliwość nadawania komunikatów głosowych (nie 

nagrywa jednak obywateli).

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/monitoring-glosowy-fonomonitoring-nie-moze-nagrywac-rozmow,392999.html
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PUODO: forma spełnienia obowiązku 

informacyjnego nieistotna

▪ Prezes UODO udzieliła wywiadu serwisowi Prawo.pl w sprawie nałożenia kary na spółkę 

Bisnode. 

▪ Dr Bielak-Jomaa stwierdziła, że istotą obowiązku informacyjnego jest to, aby osoba, której 

dane dotyczą (niezależnie od źródła pochodzenia jej danych osobowych) otrzymała 

informacje, o których mówi art. 13 lub 14 RODO. Forma spełnienia obowiązku nie jest 

istotna, decydującym jest wykazanie, że osoba, której dane dotyczą otrzymała informację.

▪ PUODO odpowiada również na pytania, jak wykazać spełnienie obowiązku 

informacyjnego np. poprzez wysyłkę listów zwykłych.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/prezes-uodo-mowi-o-pierwszej-karze-za-naruszenie-rodo,392981.html
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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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