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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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1Do więzienia za RODO

▪ rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności – to kara dla kierowniczki OPS za nielegalnie 

wykorzystywanie pozyskanych danych osobowych w celu złożenia wniosków o pożyczkę

▪ kobieta dorabiała w jednej z instytucji pożyczkowych – na umowach o udzielenie 

pożyczki podawała dane pracowników ośrodka oraz jego klientów, a podpisy pod 

wnioskami o udzielenie kredytu konsumenckiego fałszowała

▪ karę pozbawienia wolności orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy w 2018 r., a Sąd Apelacyjny 

we Wrocławiu karę utrzymał

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2019 r., sygn. akt II AKa 405/18 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1408120,naruszenie-rodo-kara-wiezienia.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1408120,naruszenie-rodo-kara-wiezienia.html


2Kto obawia się RODO?

▪ o największe ryzyka dla biznesu spytano 98 dyrektorów wyższego szczebla w różnych 

branżach i regionach

▪ szefowie i menedżerowie uznali, że RODO i podobne przepisy to obecnie największe 

ryzyko dla ich biznesu

▪ obawy ma zwłaszcza kadra kierownicza w bankach, firmach finansowych, w sektorze ICT 

oraz spożywczym – co najmniej 70% menagerów w każdej z tych branż wskazało na 

przepisy w zakresie ochrony prywatności jako zasadnicze niebezpieczeństwo dla ich 

biznesów

Źródło: https://www.crn.pl/aktualnosci/regulacje-prywatnosci-sa-bardzo-grozne-dla-firm

https://www.crn.pl/aktualnosci/regulacje-prywatnosci-sa-bardzo-grozne-dla-firm


3Google wie gdzie jesteś i gdzie byłeś
▪ Google zbiera informacje o lokalizacji z urządzeń przez siebie produkowanych, żeby lepiej targetować 

reklamy

▪ od kilku miesięcy Google odnotowuje nawet do 180 zapytań na tydzień od policji o lokalizację 

telefonów

▪ Jorge Molina we wrześniu 2018 r.  trafił do aresztu, bo policja poprosiła Google o informacje na temat 

każdego telefonu, który był w okolicy morderstwa

▪ prośby o dane kierowane są również do Apple, jednak Apple nawet jakby chciało nie może przekazać 

służbom żadnych danych – mimo, że w ramach usług FindMyiPhone czy FindMyFriends potrafi 

lokalizować swoich użytkowników, to lokalizacja ta jest ograniczona do “danej chwili”, a firma nie 

zapisuje historii lokalizacji

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/google-wie-gdzie-jestes-i-gdzie-byles-i-dzieli-sie-tym-z-policja/

https://niebezpiecznik.pl/post/google-wie-gdzie-jestes-i-gdzie-byles-i-dzieli-sie-tym-z-policja/


Księga wejść i wyjść a obowiązek 
informacyjny

▪ podmioty, które weryfikują tożsamość oraz utrwalają dane osób wchodzących do 

budynku, są zobowiązane do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 

13 RODO

▪ informacja wobec osoby wchodzącej na teren budynku musi być czytelna i znajdować 

się w miejscu odbierania danych, tak żeby osoba mogła się bez problemu z nią zapoznać 

np. na kontuarze recepcyjnym lub tablicy umieszczonej tuż nad nim

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/883

4

https://uodo.gov.pl/pl/138/883


5Wyciek danych z chmury Microsoft

▪ specjaliści z Microsoft odkryli, że w ich systemie zabezpieczeń znalazła się luka, która 

umożliwiła nieautoryzowany dostęp do niektórych kont użytkowników Outlooka między 

1 stycznia a 28 marca  br.

▪ Microsoft twierdzi, że hakerzy mogli przeglądać adresy e-mail kont, nazwy folderów i 

tematy e-maile, ale nie treść e-maili lub załączników

▪ mimo że hakerzy nie wykradli danych logowania ani  danych osobowych, to Microsoft 

zaleca resetowanie haseł

▪ Microsoft potwierdza fakt ataku, ale nie mówi, ile kont zostało zhackowanych

Źródło: https://www.theverge.com/2019/4/13/18309192/microsoft-outlook-email-account-hack-breach-security

https://bezprawnik.pl/wyciek-danych-z-chmury-microsoft/

https://www.theverge.com/2019/4/13/18309192/microsoft-outlook-email-account-hack-breach-security
https://bezprawnik.pl/wyciek-danych-z-chmury-microsoft/


6Wyciek danych 240 obywateli państw 
członkowskich UE

▪ urzędnik brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych odpowiada za wyciek danych 

240 obywateli państw członkowskich UE, którzy ubiegali się o status osób osiedlonych 

na terenie Wielkiej Brytanii

▪ urzędnik odpowiadając na zgłoszenia nie zaznaczył opcji ukrycia adresów e-mail osób, 

do których kierowana była korespondencja

▪ Ministerstwo przeprosiło poszkodowanych i poprosiło osoby dotknięte zdarzeniem o 

usunięcie korespondencji, w której ujawniono adresy 

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/brytyjski-urzednik-zrodlem-wycieku-danych-240-obywateli-ue

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/brytyjski-urzednik-zrodlem-wycieku-danych-240-obywateli-ue


7Nowe wytyczne EROD

▪ na stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych, udostępniono wytyczne w przedmiocie 

przetwarzania danych przez podmioty dostarczające usługi internetowe na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

▪ do dnia 24 maja br. trwają konsultacje publiczne wytycznych

▪ EROD to niezależny organu europejski, działający na rzecz spójnego stosowania zasad 

ochrony danych w całej UE

Źródło: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-22019-processing-personal-data-under-

article-61b_en

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en


8Wyciek danych z systemu Karty 
Krakowskiej

▪ Urząd Miasta Krakowa informuje wnioskujących o Kartę Krakowską o nieuprawnionym 

naruszeniu ochrony danych osobowych

▪ Urząd Miasta Krakowa tłumaczy, że podczas wdrażania projektu "Karta Krakowska" panel 

administratora był zabezpieczony tzw. hasłem uproszczonym – po wykryciu tej słabości 

systemu konto zostało zablokowane, a hasło zmienione

▪ wskutek incydentu dane osobowe: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-

mail, adres zamieszkania, wizerunek (zdjęcie) mogły znaleźć się w posiadaniu osób 

nieuprawnionych

Źródło: https://fakty.interia.pl/malopolskie/news-krakow-dane-wnioskujacych-o-kk-narazone-na-nieuprawniony-dos,nId,2941016

https://fakty.interia.pl/malopolskie/news-krakow-dane-wnioskujacych-o-kk-narazone-na-nieuprawniony-dos,nId,2941016


9Zmiany w zgodzie z uśude

▪ wkrótce wchodzące zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakazują 

m.in., by wszędzie tam, gdzie ustawa mówi o zgodzie, stosować przepisy o ochronie 

danych osobowych

▪ do uzyskania zgody stosuje się, zgodnie ze znowelizowanym art. 4 uśude, przepisy o 

ochronie danych, a zatem stosuje się wymogi z RODO, w tym obowiązki informacyjne

▪ odbiorca powinien również mieć informację o tym, kto i do jakich celów będzie 

wykorzystywał jego dane, w tym adres e-mail

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409277,zdecydowalismy-o-generalnym-odeslaniu-do-regulacji-o-ochronie-

danych.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409277,zdecydowalismy-o-generalnym-odeslaniu-do-regulacji-o-ochronie-danych.html


10Adwokat i radca prawny są 
administratorami danych osobowych

▪ ustawa wdrażająca RODO wprowadza przepisy ważne dla adwokatów i radców prawnych

▪ nowe przepisy przesądzają, że tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych 

obowiązuje również podczas kontrolowania ich przez UODO

▪ regulacje zwalniają prawników z części obowiązków związanych z uprawnieniami osób, 

których dane dotyczą, jeżeli ich realizacja naruszy obowiązek poufności informacji

▪ przepisy przesądzają również, jak długo należy przechowywać dane osobowe, które 

zgromadzono w związku ze świadczeniem pomocy prawnej

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1408774,rodo-prawnicy-administratorami-danych-osobowych.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1408774,rodo-prawnicy-administratorami-danych-osobowych.html


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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