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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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1Zielone światło dla Jana Nowaka

▪ Senat wyraził zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych

▪ za kandydaturą Jana Nowaka opowiedziało się 57 senatorów, 17 zagłosowało przeciwko, 

9 osób wstrzymało się od głosu

▪ kadencja obecnej Prezes UODO upływa 22 kwietnia br.

▪ Jan Nowak złoży ślubowanie przed Sejmem najpewniej 25 kwietnia br.

Źródło: https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/senat-zatwierdzil-wybor-jana-nowaka-na-prezesa-uodo,926919.html

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/senat-zatwierdzil-wybor-jana-nowaka-na-prezesa-uodo,926919.html


2Zmiany na Facebooku po zarzutach KE

▪ 9 kwietnia br. ogłoszono rezultaty negocjacji między UE a właścicielami Facebooka

▪ wątpliwości Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE budził m.in. brak 

czytelnych informacji o tym, w jaki sposób portal wykorzystuje dane użytkowników

▪ Facebook w warunkach świadczenia usług ma wytłumaczyć, że m.in. portal jest 

darmowy, ale ceną za tę usługę są dane osobowe i wyświetlane reklamy, których 

tematyka bazuje na informacjach zgromadzonych na temat użytkowników

▪ Facebook jest zobowiązany wprowadzić zmiany do końca czerwca 2019 r.

Źródło: https://gloswielkopolski.pl/zmiany-na-facebooku-po-zarzutach-komisji-europejskiej-chodzi-o-ochrone-danych-

osobowych/ar/c12-14034841

https://gloswielkopolski.pl/zmiany-na-facebooku-po-zarzutach-komisji-europejskiej-chodzi-o-ochrone-danych-osobowych/ar/c12-14034841


3Konsumenci nie chcą usług w zamian za 
dane osobowe

▪ konsumenci z coraz większą nieufnością traktują firmy, które gromadzą i sprzedają ich 

dane osobowe reklamodawcom – wynika z badań przeprowadzonych przez Anagog

▪ dwóch na trzech konsumentów stwierdziło, że jest skłonnych pozbyć się aplikacji, które 

zbierają informacje niezwiązane ze swoją funkcją

▪ 29% konsumentów uważa, że do wyświetlania odpowiednich ofert firmy powinny 

wykorzystywać technologie bazujące na profilu klienta, zachowując jego anonimowość

▪ 43% ankietowanych twierdzi, iż jest wściekła na proceder zbierania danych osobowych 

przez duże korporacje, ale czuje się „bezsilna”, aby zmienić sytuację

Źródło: http://www.egospodarka.pl/155213,Konsumenci-nie-chca-uslug-w-zamian-za-dane-osobowe,1,39,1.html

http://www.egospodarka.pl/155213,Konsumenci-nie-chca-uslug-w-zamian-za-dane-osobowe,1,39,1.html


Trzech IOD w sądach?

▪ prezesi, dyrektorzy właściwych sądów oraz sądy są niezależnymi administratorami 

danych osobowych – zakres danych jakimi administrują określają przepisy prawa m.in. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych

▪ zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy z wyżej wskazanych administratorów 

zobowiązany jest do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

▪ należy przewidywać, że w większości przypadków prezes sądu i dyrektor sądu wyznaczą 

do pełnienia funkcji IOD tę samą osobę, która pełni tę funkcję dla sądu jako 

administratora

Źródło: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304129972-Czy-w-sadach-trzeba-wyznaczyc-az-trzech-inspektorow-ochrony-

danych.html
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https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304129972-Czy-w-sadach-trzeba-wyznaczyc-az-trzech-inspektorow-ochrony-danych.html


5Świadectwo pracy po nowemu, w myśl 
RODO

▪ Rządowe Centrum Legislacji opublikowało proponowane zmiany w rozporządzeniu w 

sprawie świadectwa pracy

▪ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić stosowne zmiany, by 

dostosować wzór świadectwa do RODO

▪ dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy jest konieczne w celu 

dostosowania jego treści do zakresu danych, których podania - od dnia wejścia w życie 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO -

pracodawca będzie żądał od pracownika i od osoby ubiegającej się o zatrudnienia

Źródło: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/swiadectwo-pracy-po-nowemu-w-mysl-rodo-mrpips-zmienia-wzory,62996.html

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/swiadectwo-pracy-po-nowemu-w-mysl-rodo-mrpips-zmienia-wzory,62996.html


6Spółdzielnie utrudniają pracę 
rzeczoznawcom

▪ aby wycenić nieruchomość rzeczoznawca powinien mieć wgląd do aktów notarialnych 

lokali podobnych

▪ po wejściu w życie RODO niektóre spółdzielnie mieszkaniowe jednak odmawiają ich 

udostępniania

▪ zdaniem ekspertów rzeczoznawca majątkowy ma legitymację prawną do przeglądania 

aktów notarialnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a 

powoływanie się na przepisy RODO jest dla części spółdzielni wygodną wymówką

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1407289,rzeczoznawca-wglad-do-aktow-notarialnych-rodo.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1407289,rzeczoznawca-wglad-do-aktow-notarialnych-rodo.html


7Strony internetowe hoteli nie chronią 
danych

▪ z badań Symantec wynika, że dwie trzecie stron internetowych hoteli nie chroni danych 

klientów w należyty sposób, dopuszczając do przypadkowych wycieków

▪ z infrastruktury informatycznej hoteli najczęściej wyciekają imiona i nazwiska oraz adresy 

e-mail klientów, a także ich numery paszportów i kart kredytowych

▪ informacje zazwyczaj pozyskiwane są przez firmy analityczne i reklamowe, ale interesują 

się nimi również cyberprzestępcy, którzy mogą w ten sposób uzyskać wiedzę np. o 

podróżach wpływowych biznesmenów czy pracowników administracji rządowej

Źródło: https://www.dziennik.pl/amp/595471,rodo-internet-hotel-ochrona-dane-klient-bezpieczenstwo.html

https://www.dziennik.pl/amp/595471,rodo-internet-hotel-ochrona-dane-klient-bezpieczenstwo.html


85 praktycznych rzeczy, które wynikają z 
dotychczasowych decyzji UODO

▪ po pierwsze, udostępnienie kopii danych osobowych nie jest równoznaczne z obowiązkiem 
udostępnienia kopii dokumentów

▪ po drugie, nieuprawnione ujawnienie wielu informacji identyfikacyjnych, nawet jednej osoby i tylko 
jednej innej osobie, powoduje wysokie ryzyko dla praw i wolności

▪ po trzecie, przetwarzanie danych byłego pracownika w postaci adresu email znajduje podstawę w 
prawnie uzasadnionym interesie administratora danych

▪ po czwarte, nieuprawnione ujawnienie danych podmiotowi, co do którego administrator przekonany 
jest, że nie wykorzysta on w żaden sposób ujawnionych mu danych, nie wpływa na ocenę poziomu 
ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotu danych

▪ po piąte pracodawca ma prawo skorzystać z zewnętrznego usługodawcy w celu kontroli 
prawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego, jeśli zawrze umowę powierzenia danych do 
przetwarzania

Źródło: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/5-praktycznych-rzeczy-ktore-pracodawcy-musza-wiedziec-ws-rodo,63066.html

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/5-praktycznych-rzeczy-ktore-pracodawcy-musza-wiedziec-ws-rodo,63066.html


9Kara za nielegalne nagrywanie 
pacjentów kliniki

▪ 120,000 £ kary otrzymało True Visions Productions (TVP) za nielegalne nagrywanie 

pacjentów kliniki położniczej podczas realizacji dokumentalnego programu telewizyjnego 

na temat martwych urodzeń

▪ kamery wraz z mikrofonami zostały ustawione w gabinetach lekarskich

▪ kontrola ICO wykazała, że chociaż TVP uzyskało zgodę kliniki na przebywanie na jej 

terenie to nie dostarczyło pacjentom odpowiednich informacji o filmowaniu ani nie 

otrzymało odpowiedniej zgody od osób, których filmowanie objęło

Źródło: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/04/ico-fines-production-company-120-000-for-

unlawful-filming-in-maternity-clinic/

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/04/ico-fines-production-company-120-000-for-unlawful-filming-in-maternity-clinic/


10Skargi na przetwarzanie danych 
osobowych przez Kościoły

▪ do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na przetwarzanie danych osobowych 

przez kościoły i związki wyznaniowe

▪ RPO wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji o ustalenie, które kościoły i związki wyznaniowe 

podlegają nadzorowi Prezesa UODO, a które posiadają własny organ nadzorczy – jest to 

niezbędne dla umożliwienia podejmowania efektywnych działań przez RPO

▪ większość skarg dotyczy Kościoła katolickiego - skarżący wskazują, że w ich ocenie 

niedopuszczalne jest odmawianie aktualizacji w księgach parafialnych w związku z 

czynnościami, którą uznają za wystąpienie z kościoła

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koscioly-a-ochrona-danych-osobowych-wystapienie-rpo-do-ministra-cyfryzacji

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koscioly-a-ochrona-danych-osobowych-wystapienie-rpo-do-ministra-cyfryzacji


11Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje 
kolejny poradnik w sprawie RODO

▪ w najbliższych tygodniach Ministerstwo Cyfryzacji wyda ostatni poradnik z 

odpowiedziami na najczęstsze pytania dotyczące RODO

▪ poruszone w nim zostaną m.in. kwestie upowszechniania wizerunków osób nagranych 

podczas wesel czy sposobu wykorzystywania wizerunków w mediach społecznościowych 

i stronach internetowych

Źródło: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ministerstwo-cyfryzacji-przygotowuje-kolejny-poradnik-w-sprawie-rodo,63116.html

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ministerstwo-cyfryzacji-przygotowuje-kolejny-poradnik-w-sprawie-rodo,63116.html


12Dane strajkujących nauczycieli nie 
powinny być umieszczane w SIO

▪ Prezes UODO, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że 

wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze 

udział w strajku, nie ma podstaw prawnych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/877

https://uodo.gov.pl/pl/138/877


13Koniec z profilowaniem pomocy dla 
bezrobotnych

▪ 2 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o promocji 

zatrudnienia przewiduje rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych, 

która polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym 

odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej

▪ rezygnując z obowiązku ustalania profilu pomocy, wprowadzono możliwość korzystania 

przez powiatowe urzędy pracy z różnych form pomocy określonych w ustawie – bez 

ograniczeń wynikających z ustalonego dla bezrobotnego profilu

Źródło: https://e-prawnik.pl/informacje/koniec-z-profilowaniem-pomocy-dla-bezrobotnych-.html

https://e-prawnik.pl/informacje/koniec-z-profilowaniem-pomocy-dla-bezrobotnych-.html


14Majówka pod znakiem RODO

▪ z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że nowelizacja dostosowująca ponad 160 ustaw do 

przepisów RODO, zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia br. i wejdzie w 

życie po upływie 14 dni, czyli 4 maja br.

▪ Nowelizacja ponad 160 ustaw to nie pakiet obowiązków, a raczej ułatwień dla firm, jeśli 

chodzi o stosowanie RODO. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na zmiany w kodeksie 

pracy. Ważne uprawnienie zyskają też klienci banków, którzy po odmowie udzielenia kredytu 

będą mieli prawo żądać uzasadnienia. Pacjenci zaś będą mogli żądać bezpłatnie wydania im 

pierwszej kopii dokumentacji medycznej – mówi Maciej Kawecki, dyrektor zarządzania 

danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/304119885-W-trakcie-majowki-RODO-znow-o-sobie-przypomni.html

https://www.rp.pl/Firma/304119885-W-trakcie-majowki-RODO-znow-o-sobie-przypomni.html


15Koniec z losowymi badaniami 
pracowników alkomatem

▪ pracodawcy od lat sprawdzają trzeźwość pracowników na własną rękę (w szczególności 

dotyczy to branży budowlanej)

▪ eksperci nie pozostawiają złudzeń – wyrywkowe sprawdzanie, czy pracownicy są na 

gazie, jest niezgodne z RODO i nowymi przepisami Kodeksu Pracy

▪ daniem niektórych ekspertów, zbierając dane osobowe dotyczące trzeźwości, dziś 

jeszcze można próbować opierać się na zgodzie pracownika – po zmianach w KP będzie 

to wykluczone, bo badanie alkomatem będzie mógł zainicjować tylko sam pracownik

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56340,12-kwietnia-2019/67467,Tygodnik-Gazeta-Prawna/692583,RODO-i-

zmiany-w-kodeksie-pracy-zablokuja-losowe-badania-alkomatem.html

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56340,12-kwietnia-2019/67467,Tygodnik-Gazeta-Prawna/692583,RODO-i-zmiany-w-kodeksie-pracy-zablokuja-losowe-badania-alkomatem.html


16KRS ujawnia PESEL nawet miliona 
Polaków

▪ w Polsce jest blisko 500 tys. spółek, 22 tys. fundacji i 112 tys. stowarzyszeń - gdyby 

średnio miały one tylko dwuosobowe zarządy, to KRS pozwala poznać PESEL ponad 

miliona osób

▪ jawność tych danych wzbudza wątpliwości UODO, co do zgodności z RODO

▪ UODO już wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zmiany obecnych rozwiązań 

prowadzących do ujawnienia numeru PESEL w kwalifikowanym podpisie elektronicznym, 

wkrótce też wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie KRS

▪ część prawników twierdzi wręcz, że to wyciek danych na masową skalę

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/numer-pesel-powszechnie-dostepny-w-krajowym-rejestrze-sadowym-krs,399496.html

https://www.prawo.pl/biznes/numer-pesel-powszechnie-dostepny-w-krajowym-rejestrze-sadowym-krs,399496.html


17Europejski inspektor ochrony danych o 
statusie wdrożenia RODO

▪ EIOD nie wierzy w to, że Google czy Facebook wprowadzą zmiany w zakresie gwarancji równowagi sił 

między nimi, a użytkownikami, których dane osobowe przetwarzają

▪ 10 z 15 kontroli prowadzonych obecnie przez irlandzki organ nadzorczy dotyczy Facebooka, w tym 

Instagrama i WhatsAppa

▪ zdaniem EIOD niezwykle ważna jest wzajemna współpraca organów nadzoru, w tym ujednolicenie 

podejścia do nakładanych kar

▪ Jest jeszcze wiele do zrobienia. Osiągnięcie zgodności to proces, który musi być kontynuowany przez 

wszystkich [również Google i Facebooka] – mówi Giovanni Buttarelli

Źródło: https://digiday.com/media/european-commissions-giovanni-buttarelli-state-gdpr-adoption-even-ticking-box-not-

necessarily-mean-consent-freely-given/

https://digiday.com/media/european-commissions-giovanni-buttarelli-state-gdpr-adoption-even-ticking-box-not-necessarily-mean-consent-freely-given/


18Europejski inspektor ochrony danych 
zbada oprogramowanie Microsoftu

▪ EIOD podejmie działania w celu zbadania zgodności oprogramowania i produktów 

Microsoftu wykorzystywanych przez instytucje UE z zasadami ochrony danych

▪ EIOD podkreślił, że niektóre obawy związane z ochroną danych są podobne do obaw 

Holandii, podniesionych w listopadzie w raporcie na temat zbierania danych za 

pośrednictwem Microsoft ProPlus i dotyczą m.in. informacji przechowywanych w bazie 

danych w Stanach Zjednoczonych w sposób, który stanowi zagrożenie dla prywatności 

użytkowników

▪ EIOD może nałożyć grzywny w wysokości do 50 tys. euro za każde naruszenie przepisów

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/naczelny-organ-ue-zbada-oprogramowanie-microsoftu

https://www.cyberdefence24.pl/naczelny-organ-ue-zbada-oprogramowanie-microsoftu


Małgorzata Zdunek
ekspert ds. ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany, 
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany. 
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