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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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1Ochrona danych osobowych w 
procedurze administracyjnej

▪ od 4 maja br. organ administracji, który uzyska od strony jej dane osobowe, musi 

przekazać informację o ich przetwarzaniu

▪ zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, zasadą będzie przekazanie informacji przy 

pierwszej czynności organu skierowanej do osoby fizycznej (w zawiadomieniu o 

wszczęciu postępowania, w wezwaniu do uzupełnienia itp. – w zależności od tego, która 

z tych czynności miała miejsce jako pierwsza)

▪ wyjątkiem są sytuacje, gdy dana osoba jest już w posiadaniu tych informacji (np. były one 

zawarte w formularzu, który ściągnęła ze strony internetowej i wypełniła)

Źródło: https://www.rp.pl/Urzednicy/304309983-Ochrona-danych-osobowych-w-procedurze-administracyjnej.html

https://www.rp.pl/Urzednicy/304309983-Ochrona-danych-osobowych-w-procedurze-administracyjnej.html


2Rower za PESEL?
▪ Veturilo wprowadza zmianę w systemie wypożyczania, polegającą na obowiązkowym 

podaniu numeru PESEL, jeżeli ktoś go nie dostarczy, konto zostanie zablokowane

▪ w ocenie fundacji Panoptykon takie działanie to naruszenie prawa - praktyka blokowania 

kont osób, które nie podały numeru PESEL, jest nieuprawniona, dane osobowe 

użytkowników nie mogą być zbierane „na zapas”, np. na wypadek kradzieży roweru lub 

nieuiszczenia opłaty za jego wypożyczenie

▪ innego zdania jest jednak UODO, który przeprowadził kontrolę w firmie Nextbike. 

Uznaliśmy pozyskiwanie numerów PESEL za adekwatne - informuje rzecznik UODO.

Źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24713772,chcesz-rower-podaj-pesel.html

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24742813,kontrola-urzedu-ochrony-danych-osobowych-u-operatora-

veturilo.html

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24713772,chcesz-rower-podaj-pesel.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24742813,kontrola-urzedu-ochrony-danych-osobowych-u-operatora-veturilo.html


3RODO i prywatny smartfon w firmie

▪ wykorzystywanie prywatnych urządzeń należących do pracowników w działalności 

zawodowej, określane jako BYOD (bring your own device) jest coraz bardziej popularne

▪ wdrożenie schematu BYOD oznaczać może jednak kolizję pomiędzy sferą zawodową i 

prywatną, przenikającymi się w jednym smartfonie. 

▪ w takich przypadkach należy zachować równowagę pomiędzy ochroną praw i wolności 

pracownika, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a 

bezpieczeństwem informacji pracodawcy

▪ do legalnego stosowania monitoringu BYOD należy przeprowadzić tzw. test równowagi

Źródło: https://alebank.pl/byod-nie-wyklucza-ochrony-prywatnosci-pracownika/

https://alebank.pl/byod-nie-wyklucza-ochrony-prywatnosci-pracownika/


Wyciek danych gdańszczan

▪ wyciekły dane osobowe ponad 18 tys. uczestników organizowanej przez Gdańsk loterii 

„PIT w Gdańsku. To się opłaca”

▪ wyciek spowodowany był błędem w konfiguracji strony internetowej, który umożliwił 

pobranie pliku zawierającego newralgiczne dane

▪ aby wziąć udział w loterii, w formularzu należało podać : imię i nazwisko, PESEL, numer 

telefonu, adres e-mail oraz miejsce złożenia deklaracji podatkowej

▪ uczestnicy loterii zostali poinformowani o naruszeniu, a zgodnie z przepisami RODO 

PlayPrint Polska sp. z o.o. zgłosiła je do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/pit-w-gdansku-wyciek-danych-platnikow/

4

https://niebezpiecznik.pl/post/pit-w-gdansku-wyciek-danych-platnikow/


5Światowy Dzień Hasła

▪ 2 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Hasła - to dobry moment, by zadbać o swoje 

bezpieczeństwo

▪ najważniejsza rada: jedno hasło, jedno konto

▪ więcej dobrych praktyk w tym zakresie można znaleźć na stronie kampanii 

STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ prowadzonej przez NASK - https://stojpomyslpolacz.pl/stp/dobre-

praktyki

▪ STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. 

CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i 

promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

https://stojpomyslpolacz.pl/stp/dobre-praktyki


6Newsletter UODO

▪ ukazał się kolejny numer newslettera UODO

▪ tym razem poruszono w nim kwestie związane m.in. z:

nowelizacją 162 ustaw sektorowych, powiadamianiem UODO o danych IOD, zgłaszaniem 

naruszeń związanych z działaniem złośliwego oprogramowania, współadministrowaniem 

danymi przez wojewodę oraz wojewódzką komisję  do spraw orzekania o zdarzeniach  

medycznych, przetwarzaniem danych pracowników korpusu służby cywilnej

▪ drugi numer newslettera dostępny jest pod poniższym linkiem: 

https://news.uodo.gov.pl/images/uploads/wydanie_2_maj_2019.pdf

https://news.uodo.gov.pl/images/uploads/wydanie_2_maj_2019.pdf


7Dane osobowe w śmieciach

▪ 4 worki śmieci z dokumentami ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie trafiły do lasu

▪ w workach znajdowały się materiały, w których obecne były dane osobowe: pracowników, 

byłych pracowników, radnych, kontrahentów

▪ jak informuje Starostwo nie znaleziono do tej pory dowodów potwierdzających wejście w 

posiadanie tych materiałów przez osoby trzecie - czas ekspozycji był niewielki, worki 

zostały znalezione w dobrym stanie, zamknięte

▪ incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Źródło: http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/4-worki-smieci-a-w-nich-dane-osobowe-ze-starostwa-

trafily,5103117,artgal,t,id,tm.html

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/4-worki-smieci-a-w-nich-dane-osobowe-ze-starostwa-trafily,5103117,artgal,t,id,tm.html


8W życie weszła tzw. ustawa sektorowa 
RODO

▪ 4 maja br. w życie weszła zmiana ponad 160 ustaw podyktowana RODO – tzw. ustawa 

sektorowa RODO

▪ przepisy dostosowujące akty prawne do RODO zajmują 118 stron i zawierają 176 

artykułów, z czego samo wypisanie nowelizowanych ustaw zajmuje ponad jedną stronę 

drobnym pismem

▪ zmiany, które pojawiły się w znowelizowanych przepisach, mają na celu usunięcie 

przepisów, które są sprzeczne z RODO, i usunięcie tych, które powielają rozwiązania 

zawarte w RODO

Źródło: https://www.pb.pl/w-zycie-weszla-tzw-ustawa-sektorowa-rodo-960061 https://www.rp.pl/Firma/305039997-RODO-zmiana-

w-ochronie-danych-osobowych-od-4-maja-2019-r.html

https://www.pb.pl/w-zycie-weszla-tzw-ustawa-sektorowa-rodo-960061
https://www.rp.pl/Firma/305039997-RODO-zmiana-w-ochronie-danych-osobowych-od-4-maja-2019-r.html


9Szkolenia UODO

▪ w maju oraz czerwcu br. Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje we współpracy z 

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego szkolenia pn. „Zmiany w ochronie 

danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych”

▪ szkolenia są bezpłatne i odbędą się w Poznaniu, Gdyni, Rzeszowie i Warszawie 

▪ inicjatywa skierowana jest dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych 

osobowych w administracji publicznej

▪ formularze rejestracyjne są dostępne na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/962

https://uodo.gov.pl/pl/138/962


10Microsoft obiecuje zgodność z RODO
▪ Microsoft zapowiedział, że zmieni sposób gromadzenia danych z urządzeń, na których używane są 

jego usługi

▪ dane zostaną podzielone na obowiązkowe i opcjonalne – użytkownicy będą mogli zdecydować o 

gromadzeniu danych w czasie instalacji pakietu biurowego, a o gromadzeniu danych opcjonalnych 

będzie można zdecydować później, a proces ten ma być bardzo łatwy.

▪ poprawiona zostanie dokumentacja najważniejszych produktów Microsoftu, by zawierała informacje 

o gromadzonych danych i celu tego zabiegu

▪ zmiany są skutkiem dochodzenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 

▪ zmiany mają zostać wdrożone w ciągu kilku miesięcy

Źródło: https://www.dobreprogramy.pl/Microsoft-obiecuje-zgodnosc-z-RODO.-Odzyskamy-wladze-nad-danymi,News,101670.html

https://www.dobreprogramy.pl/Microsoft-obiecuje-zgodnosc-z-RODO.-Odzyskamy-wladze-nad-danymi,News,101670.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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