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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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1Kanada pozwie Facebooka

▪ w raporcie związanym ze skandalem wokół Cambridge Analytica przygotowanym przez 

kanadyjskiego komisarza na rzecz prywatności, stwierdzono, że Facebook poważnie 

naruszył regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz nie zapewnił właściwej 

ochrony kanadyjskim użytkownikom platformy

▪ Facebook zaprzecza zarzutom regulatora i odmawia zastosowania się do jego zaleceń

▪ komisarz poinformował, że zamierza skierować sprawę do Sądu Federalnego, by skłonić 

firmę do zmiany praktyk

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/kanada-pozwie-facebooka-sprawa-dotyczy-naruszen-prawa-do-prywatnosci

https://www.cyberdefence24.pl/kanada-pozwie-facebooka-sprawa-dotyczy-naruszen-prawa-do-prywatnosci


2Webinarium "Obowiązek informacyjny"

▪ między innymi o tym, jak tworzyć tego typu informacje komunikatywnie i zgodnie z 

RODO dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie rozmawiali z ekspertem UODO podczas 

webinarium dla szkół

▪ szkoły nie zawsze realizują obowiązek informacyjny względem wszystkich osób, których 

dane osobowe przetwarzają - na przykład, organizując szkolne wydarzenia, pamiętają o 

uczniach i ich rodzicach, ale zapominają o osobach trzecich (np. zaproszonych gościach)

▪ UODO opublikował nagranie z webinarium które jest dostępne pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GLIl4nBtmo

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/213/776

https://www.youtube.com/watch?v=2GLIl4nBtmo
https://uodo.gov.pl/pl/213/776


3Irlandia blokuje działania na rzecz 
ochrony prywatności w Internecie

▪ firmy z USA chętnie operują z Irlandii, bo pozwala im to docierać do milionów 

europejskich konsumentów bez konieczności płacenia wysokich podatków 

▪ POLITICO przeprowadziło śledztwo z którego wynika, że Irlandia, pozostaje w dość 

ciepłych relacjach z firmami w rodzaju Facebooka czy Google'a, które ma kontrolować

▪ o nadużyciach Facebooka Irlandia wiedziała już w 2011 r.

▪ pomiędzy majem 2018 r., a styczniem 2019 r. złożono w Irlandii 1928 skarg dotyczących 

naruszenia prywatności danych osobowych – liczba podjętych działań wyniosła zero

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/politico/mala-irlandia-blokuje-globalne-dzialania-rodo-na-rzecz-ochrony-prywatnosci-w/rrtsqr9

https://wiadomosci.onet.pl/politico/mala-irlandia-blokuje-globalne-dzialania-rodo-na-rzecz-ochrony-prywatnosci-w/rrtsqr9


IOD w Służbie Cywilnej

▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwróciła się do Szefa Służby Cywilnej z 

prośbą o zainicjowanie stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w 

strukturach służby cywilnej Inspektora Ochrony Danych na odrębnym stanowisku

▪ obecnie brakuje takiego stanowiska w tabeli grup stanowisk urzędniczych

▪ Ta luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a 

RODO - uważa Prezes UODO

▪ prace w celu uzupełnienie wykazu stanowisk urzędniczych odnoszącego się do korpusu 

służby cywilnej o stanowisko IOD powinny zostać podjęte jak najszybciej

Źródło: https://www.rp.pl/Urzednicy/304259933-Potrzebne-odrebne-stanowisko-IOD-w-Sluzbie-Cywilnej.html
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https://www.rp.pl/Urzednicy/304259933-Potrzebne-odrebne-stanowisko-IOD-w-Sluzbie-Cywilnej.html


5RODO a ochrona danych osobowych 
dłużników

▪ efektem intensywnie nagłaśnianych zmian w przepisach chroniących dane osobowe jest 

coraz więcej żądań usunięcia danych z rejestru dłużników w imię ochrony prywatnosci

▪ ugruntowane orzecznictwo GIODO, które zapewne będzie kontynuowane przez UODO, 

jest takie: dłużnik, jak każdy obywatel, ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, 

natomiast ich ochrona nie może być sposobem na unikanie płacenia zobowiązań

▪ dłużnik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, może również żądać usunięcia 

wszystkich informacji – usunięcie danych wymaga jednak stosownego 

udokumentowania żądania

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/dla-firm/rodo-a-ochrona-danych-dluznikow/sb380vx

https://businessinsider.com.pl/firmy/dla-firm/rodo-a-ochrona-danych-dluznikow/sb380vx


6Uproszczony  obowiązek informacyjny 
mikroprzedsiębiorców

▪ wśród licznych zmian w prawie wynikających z ustawy sektorowej RODO znajduje się 

przepis pozwalający na uproszczone wykonanie obowiązku informacyjnego przez 

mikroprzedsiębiorców, którzy w ramach swej działalności przetwarzają dane osobowe 

swoich klientów

▪ ustawa o prawach konsumenta wskazuje, iż wykonanie obowiązku udzielenia informacji 

o zasadach przetwarzania danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób 

zainteresowanych następować będzie poprzez stronę internetową przedsiębiorcy lub na 

tabliczce wywieszonej wewnątrz lokalu

Źródło: https://czasopismo.legeartis.org/2019/04/uproszczone-wykonanie-obowiazku-informacyjnego-rodo.html

https://czasopismo.legeartis.org/2019/04/uproszczone-wykonanie-obowiazku-informacyjnego-rodo.html


7Czy numery PESEL pracowników sądów 
są należycie chronione?

▪ to pytanie zadaje Rzecznik Praw Obywatelskich i  zwraca się w tej sprawie do Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ zdaniem RPO coraz szersze zastosowanie podpisu elektronicznego i związane z tym 

ujawnianie numeru PESEL pracowników sądów może naruszać ich prywatność

▪ w ocenie RPO, przyjęte rozwiązanie może nie być zgodne z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, 

który stanowi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 

innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym 

oraz zasadą minimalizacji danych wskazaną w RODO

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-wystapil-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-pracownikow-sadow

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-wystapil-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych-pracownikow-sadow


8Pierwsza kopia dokumentacji medycznej 
za darmo

▪ od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej będzie bezpłatne - dotyczy 

to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy

▪ Rzecznik Praw Pacjenta podaje, że placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego 

udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy 

dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał

▪ to bardzo ważna zmiana, która oznacza, że jeśli dokumentacja medyczna związana z 

historią leczenia pacjenta ma nawet kilkadziesiąt lub kilkaset stron, to szpital na wniosek 

pacjenta musi ją wydać w całości za darmo

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/po-4-maja-2019-r-pierwsza-kopia-dokumentacji-medycznej-za-darmo,402423.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/po-4-maja-2019-r-pierwsza-kopia-dokumentacji-medycznej-za-darmo,402423.html


9Ukarani przez UODO nie zawsze będą 
anonimowi

▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych nie podał nazwy pierwszego naruszyciela RODO –

rynek krytykuje tę praktykę, ale przedstawiciele organu zapowiadają, że nie stanie się to 

regułą

▪ w ocenie organu nałożenie kary finansowej i nakaz odpowiedniego zachowania dla 

spółki było wystarczające, jeżeli chodzi o aspekt represyjny względem naruszyciela

▪ Ustawa o ochronie danych osobowych daje Prezesowi UODO możliwość podania nazwy 

ukaranego administratora, lecz nie wprowadza żadnego automatyzmu – organ będzie 

więc każdorazowo analizować, czy skorzystanie z tej możliwości będzie uzasadnione

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409255,ukarani-przez-uodo-nie-zawsze-beda-anonimowi.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409255,ukarani-przez-uodo-nie-zawsze-beda-anonimowi.html


10Zgoda na wysyłanie mailingu musi być 
zgodna z RODO

▪ opublikowane przepisy nowelizujące szereg ustaw w związku z RODO w istotny sposób 

dotykają sposób funkcjonowania i przetwarzania danych osobowych przez serwisy 

internetowe i usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną

▪ od 4 maja br. każda zgoda wyrażona przez usługobiorcę korzystającego z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną musi być zgodna z RODO (znowelizowany art. 4 uśude)

▪ warunki wyrażenia zgody określa art. 7 RODO (zgoda musi być m.in. konkretna, 

świadoma, dobrowolna, jednoznaczna)

Źródło: https://czasopismo.legeartis.org/2019/04/zgoda-wyrazona-przez-uslugobiorce-rodo.html

https://czasopismo.legeartis.org/2019/04/zgoda-wyrazona-przez-uslugobiorce-rodo.html


11Naklejka zgodna z RODO

Źródło: https://twitter.com/padjaskancelar/status/1120719879877943298

https://twitter.com/padjaskancelar/status/1120719879877943298


12Gdzie RODO się nie przyjęło?

Źródło: https://twitter.com/MbmTychy/status/1121689643706195968

https://twitter.com/MbmTychy/status/1121689643706195968


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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