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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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1Sejm wybrał Jana Nowaka na nowego 
Prezesa UODO

▪ 4  kwietnia br. Sejm poparł kandydaturę Jana Nowaka na nowego Prezesa UODO (za 

głosowało 221 posłów, przeciw 171, 4 posłów wstrzymało się od głosu)

▪ wybór Prezesa UODO musi zatwierdzić jeszcze Senat

▪ Jan Nowak  rozpoczął pracę w Biurze GIODO w 2006 r., obecnie pełni rolę Dyrektora 

Biura UODO i podlegają mu zespoły: radców prawnych, administracyjny, organizacyjny i 

informatyki oraz działy: kadr, finansów oraz kontroli wewnętrznej i zarządczej

▪ kadencja obecnej Prezes UODO dr Edyty Bielak-Jommy kończy się 22 kwietnia br.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/sejm-wybral-jana-nowaka-na-nowego-prezesa-urzedu-ochrony-danych-

osobowych

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/sejm-wybral-jana-nowaka-na-nowego-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych


2Prezydent podpisał ustawę sektorową

▪ 3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w 

związku z zapewnieniem stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

▪ ustawa wprowadza zmiany w 170 ustawach dostosowując je do przepisów RODO

▪ zmiany dotyczą m.in. Kodeksu pracy, przepisów regulujących sektor finansowy oraz 

działania w obszarach: sportu, kultury, ochrony zdrowia, rodziny, polityki społecznej, 

administracji, ochrony środowiska, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju

▪ nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku 

Ustaw (pod koniec kwietnia, realnie między 22 a 25 kwietnia 2019 r.)

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1357,prezydent-podpisal-dziewiec-ustaw.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1357,prezydent-podpisal-dziewiec-ustaw.html


3Twardy brexit a transfer danych

▪ w sytuacji, gdy Wielka Brytania postawi na tzw. twardy brexit, czyli formę bezumowną 

wyjścia ze struktur UE, stanie się „państwem trzecim” w rozumieniu RODO

▪ by przekazać dane osobowe do brytyjskiego podmiotu należało będzie zapewnić 

odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa, wskazane w rozdziale V RODO

▪ w Wielkiej Brytanii przygotowywana jest odpowiednia ustawa, która w dużym stopniu 

będzie odpowiadać RODO - zacznie obowiązywać w momencie twardego brexitu, dzięki 

czemu m.in. nadal będzie istniał odpowiednik polskiego UODO (information

Commissioner’s Office)

Źródło: https://strefabiznesu.pl/twardy-brexit-utrudni-przedsiebiorcom-obrot-gospodarczy-z-wielka-brytania-takze-przez-nowe-

obowiazki-z-zakresu-ochrony-danych/ar/14016003

https://strefabiznesu.pl/twardy-brexit-utrudni-przedsiebiorcom-obrot-gospodarczy-z-wielka-brytania-takze-przez-nowe-obowiazki-z-zakresu-ochrony-danych/ar/14016003


Newsletter UODO dla IOD

▪ 1 kwietnia br. Urząd Ochrony Danych Osobowych uruchomił specjalistyczny newsletter 

skierowany do Inspektorów Ochrony Danych

▪ w elektronicznym biuletynie mają znaleźć się przydatne i najbardziej aktualne informacje 

dotyczące problematyki ochrony danych osobowych

▪ subskrybcja newslettera jest bezpłatna, a zapisu można dokonać pod linkiem: 

https://news.uodo.gov.pl/lists/

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/842
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https://news.uodo.gov.pl/lists/
https://uodo.gov.pl/pl/138/842


5RODO a walka z korupcją

▪ obowiązek informowania przedsiębiorców o ich przetwarzaniu danych zawartych w 

CEIDG utrudni ich wykorzystanie organizacjom patrzącym politykom na ręce

▪ organizacje pozarządowe walczące z korupcją mogą obecnie przetwarzać informacje 

zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - dane z CEIDG mogłyby stanowić dla nich 

istotne uzupełnienie tych informacji

▪ ze względu jednak na obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem informacji o 

ponad 1,5 mln osób nie będą ryzykować dostępu do tych danych

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/303319979-Kara-za-nieprzestrzeganie-RODO-a-walka-z-korupcja.html

https://www.rp.pl/Firma/303319979-Kara-za-nieprzestrzeganie-RODO-a-walka-z-korupcja.html


6Diabeł tkwi w szczegółach

▪ Fundacja ePaństwo przetwarzająca dane pobrane z KRS uniknęła kary za niespełnienie 

obowiązku informacyjnego, a Bisnode wykorzystując dane z CEIDG została ukarana karą 

w wysokości 943 tys. zł.

▪ kluczowy w tych dwóch przypadkach jest zakres przetwarzanych danych

▪ w sytuacji Fundacji ePaństwo nie było w praktyce możliwe spełnienie obowiązku, bo 

pobrane z KRS dane obejmowały jedynie imię, nazwisko, PESEL oraz miejsce pracy

▪ w CEIDG znajduje się adres konkretnej osoby, czasem także numer telefonu i adres 

mailowy - kontakt z tymi osobami jest zatem możliwy

Źródło: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594845,rodo-pierwsza-kara-bisnode-epanstwo.html

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594845,rodo-pierwsza-kara-bisnode-epanstwo.html


7Kara za naruszenie RODO trafi do TSUE?

▪ decyzja nakładająca pierwszą polską karę „za RODO” odnosi się do kwestii 

fundamentalnej dla prawa danych osobowych tj. prawa do informacji

▪ decyzja nie pokazuje jednak, dlaczego koszt wysyłki listów nie może uzasadniać 

odstąpienia od obowiązku informacyjnego

▪ uzasadnione jest skierowane pytania prawnego do TSUE w kwestii interpretacji pojęcia 

niewspółmiernie dużego wysiłku - pytanie zmierzałoby w kierunku ustalenia, czy ocena 

niewspółmierności może być dokonywana w oderwaniu od kosztów przekazania 

informacji oraz bez uwzględnienia specyfiki grupy osób, których dane dotyczą

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kara-za-naruszenie-rodo-opinia-pawel-litwinski,393002.html

https://www.prawo.pl/biznes/kara-za-naruszenie-rodo-opinia-pawel-litwinski,393002.html


8RODO utrudni sprawdzenie pracownika 

▪ nowelizacja wdrażająca do polskiego prawa unijne przepisy o ochronie danych 

osobowych została już podpisana przez Prezydenta RP

▪ zdaniem ekspertów nowe przepisy Kodeksu Pracy przeszkodzą w gromadzeniu 

niestandardowych danych o zatrudnionych oraz utrudnią walkę z oszustwami i 

nadużyciami

▪ po zmianach przedsiębiorcy będą mieli m.in. problemy z gromadzeniem informacji o 

umiejętnościach radzenia sobie przez pracowników ze stresem czy testami na 

inteligencję, bardzo lubianymi w zagranicznych korporacjach

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/304039973-RODO-utrudni-sprawdzenie-pracownika---nowelizacja-wdrazajaca-do-polskiego-

prawa-unijne-przepisy-o-ochronie-danych.html

https://www.rp.pl/Kadry/304039973-RODO-utrudni-sprawdzenie-pracownika---nowelizacja-wdrazajaca-do-polskiego-prawa-unijne-przepisy-o-ochronie-danych.html


9Wytyczne Rady Europy w zakresie 
ochrony danych związanych ze zdrowiem

▪ Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała zestaw wytycznych, mających na celu zapewnienie 

pełnej zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami 

człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych

▪ rekomendacja przeznaczona jest do stosowania zarówno w sektorze publicznym, jak i 

prywatnym

▪ w rekomendacji znajdują się wskazówki związane z podstawą prawną przetwarzania 

danych, danymi związanymi z nienarodzonymi dziećmi, danymi genetycznymi, 

dzieleniem się danymi specjalistów oraz z przechowywaniem danych

Źródło: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26e

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26e


10Wyciekły dane 540 mln użytkowników 
Facebooka

▪ niechroniona baza danych w chmurze Amazona zawierała informacje na temat 540 mln 

ludzi, a jej zakres obejmował: nazwy użytkowników, komentarze, polubienia i reakcje

▪ administratorem bazy jest meksykański wydawca Cultura Colectiva, który specjalizuje się 

w treściach adresowanych do społeczności latynoskiej, stworzonych z myślą o 

udostępnianiu w social mediach

▪ Cultura Colectiva poinformowała Amazona o incydencie 10 stycznia br., jednak ten bazę 

zabezpieczył dopiero 3 kwietnia br. po trzech ponagleniach 

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/dane-540-mln-uzytkownikow-facebooka-byly-dostepne-publicznie-znow-w-chmurze-

amazona/

https://niebezpiecznik.pl/post/dane-540-mln-uzytkownikow-facebooka-byly-dostepne-publicznie-znow-w-chmurze-amazona/


11RPO: RODO nie może utrudniać dostępu 
do informacji o stanie zdrowia dziecka 

▪ do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę złożyła kobieta, której DPS, powołując się na 

RODO, odmówił przekazywania informacji o zdrowiu czy samopoczuciu jej dziecka 

telefonicznie czy drogą elektroniczną

▪ w ocenie RPO w przypadkach dzieci przebywających w DPS, gdzie nie ma do czynienia z 

sytuacją nagłą, stworzenie systemu weryfikacji tożsamości dzwoniących rodziców, może 

być rozwiązaniem dopuszczalnym z perspektywy prawa ochrony danych osobowych

▪ RPO zwrócił się do Prezes UODO o stanowisko w sprawie - chciałby wiedzieć, czy i jakie 

rozwiązania uznałaby za dopuszczalne w omawianej sytuacji

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/matka-autystycznego-dziecka-w-dps-bez-telefonicznej-informacji-o-jego-zdrowiu

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/matka-autystycznego-dziecka-w-dps-bez-telefonicznej-informacji-o-jego-zdrowiu


12Nie można żądać od pacjenta podpisu 
przy wydawaniu dokumentacji 
medycznej

▪ placówka medyczna w lubelskim zapisała w swoim regulaminie, że osoby uprawnione 

mogą otrzymywać dokumentację medyczną jedynie po potwierdzeniu jej odbioru 

własnoręcznym podpisem

▪ w 2016 r. Rzecznik Praw Pacjenta uznał ten wymóg za niedozwolony i nakazał zmianę 

regulaminu, w związku z brakiem reakcji ze strony placówki, nałożył 50 tys. zł. kary

▪ sprawa ostatecznie trafiła do WSA, który utrzymał decyzję RPP  

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r. (sygn. akt II OSK 1142/18, VII SA/Wa

231/19) https://www.prawo.pl/zdrowie/zadanie-podpisu-przy-odbiorze-akt-przez-pacjenta-ukarane-20-tys,393003.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/zadanie-podpisu-przy-odbiorze-akt-przez-pacjenta-ukarane-20-tys,393003.html


13RODO: jaki poziom zabezpieczeń 
systemu ochrony danych osobowych

▪ choć na przygotowanie się do stosowania RODO firmy otrzymały dwa lata, nadal nie 

wszystkim udało się wdrożyć stosowne rozwiązania, a w wielu przypadkach wdrożenie 

zostało wykonane nieprawidłowo lub w niepełnym zakresie

▪ z problemami boryka się również sektor medyczny, a złożony w pierwszej połowie 

listopadzie ubiegłego roku kodeks postępowania w sektorze ochrony zdrowia wciąż 

czeka na zatwierdzenie Prezesa UODO

▪ z uwagi na charakter danych medycznych, które stanowią szczególne kategorie danych 

istotnym jest, aby stosowany poziom zabezpieczeń był wysoki

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/304059961-RODO-jaki-poziom-zabezpieczen-systemu-ochrony-danych-osobowych.html

https://www.rp.pl/Firma/304059961-RODO-jaki-poziom-zabezpieczen-systemu-ochrony-danych-osobowych.html


14UOKiK apeluje do Google i Apple w 
sprawie ochrony danych osobowych

▪ UOKiK dołączył do międzynarodowego apelu w sprawie sklepów z aplikacjami

▪ UOKiK domaga się przejrzystego informowania klientów o zasadach uzyskiwania i 

wykorzystywania ich danych

▪ Konsumenci przed pobraniem aplikacji muszą mieć jasne informacje, do jakich danych będzie 

miała dostęp. Wtedy będą mogli świadomie podjąć decyzję, czy chcą skorzystać z oferty 

sklepu – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK

▪ apel podpisało 27 instytucji zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony 

Konsumentów

Źródło: https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/uokik-apeluje-do-google-i-apple-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych

https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/uokik-apeluje-do-google-i-apple-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych


15Rezygnacja z obowiązku informacyjnego 
tylko dla ryzykantów

▪ zgodnie z nowym brzmieniem art. 4a Prawa przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorcy mogą 

skutecznie spełnić obowiązek informacyjny w zakresie umów poprzez wywieszenie w 

widocznym miejscu w lokalu lub udostępnienie na swojej stronie internetowej 

stosownych informacji dotyczących polityki prywatności

▪ przepis stawia jednak kilka warunków sprawiających, że możliwość zastosowania 

uproszczenia może być w praktyce kłopotliwa

▪ zdaniem ekspertów zastosowane wyłączenia są tak skomplikowane pod kątem prawnym, 

że w efekcie mikroprzedsiębiorcy mogą bać się do niego stosować

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56334,5-kwietnia-2019/67440,Tygodnik-Gazeta-Prawna/692095,Ustawa-o-

RODO:-rezygnacja-z-obowiazku-informacyjnego-tylko-dla-ryzykantow.html

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56334,5-kwietnia-2019/67440,Tygodnik-Gazeta-Prawna/692095,Ustawa-o-RODO:-rezygnacja-z-obowiazku-informacyjnego-tylko-dla-ryzykantow.html


16Ministerstwo Finansów na celowniku 
UODO

▪ UODO jest bliski podjęcia decyzji o nałożeniu kary za nieprawidłowości w działaniu usługi 

„Twój –PIT” 

▪ mówi się o kwocie 100 000 zł w ramach demonstracji, że prawa muszą przestrzegać 

wszyscy

▪ oficjalnie resort ani UODO nie chcą komentować sprawy - wiadomo jednak, że obie 

instytucje wymieniają się dokumentami, a z przecieków z UODO wynika, że urzędnicy 

starają się znaleźć dowody na to, że dane rzeczywiście wyciekły

Źródło: https://www.antyradio.pl/Technologia/Internet/Ministerstwo-Finansow-na-celowniku-UODO-za-Twoj-e-PIT-Bedzie-wysoka-

kara-za-wyciek-danych-osobowych-30743

https://www.antyradio.pl/Technologia/Internet/Ministerstwo-Finansow-na-celowniku-UODO-za-Twoj-e-PIT-Bedzie-wysoka-kara-za-wyciek-danych-osobowych-30743


17Rejestracja zgodna z RODO

Źródło: https://twitter.com/lol_rodo/status/1113139735243972608

https://twitter.com/lol_rodo/status/1113139735243972608


Małgorzata Zdunek
ekspert ds. ochrony danych osobowych
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