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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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1Nowe wzory kwestionariuszy

▪ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie 

internetowej nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie i dla pracownika

▪ dokumenty uwzględniają zmiany, wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w 

związku z zapewnieniem stosowania RODO, która weszła w życie 4 maja br.

▪ pomocnicze wzory dokumentów dostępne są pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-

ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy


2Naruszenie RODO bez sankcji

▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych odstąpił od nałożenia sankcji oraz zastosowania środków 

naprawczych wobec spółdzielni, która w sposób nieuprawniony udostępniła adresy swoich członków

▪ w decyzji Prezes UODO wyjaśnił, że choć do naruszenia doszło, to udostępnienie przez spółdzielnię 

danych osobowych było działaniem jednorazowym i działania takie nie są obecnie kontynuowane

▪ decyzja jest z jednej strony bardzo korzystna dla administratorów, mogą liczyć oni na pobłażliwość 

przy incydentalnym naruszeniu przepisów RODO, o ile takie działania nie mają charakteru ciągłego

▪ z drugiej jednak strony jest znacząco odmienna od interpretacji przyjmowanych niegdyś przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1411003,nowe-podejscie-uodo.html# decyzja Prezesa UODO  z dnia 3 kwietnia 

2019 r. (nr ZSPU.440.741.2018.DH.34886)

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1411003,nowe-podejscie-uodo.html


3Dane osobowe a giełdy długów

▪ giełdy długów to strony internetowe, na których wierzyciele, po rejestracji i najczęściej za 

opłatą, mogą umieszczać ogłoszenia z należnościami na sprzedaż

▪ wyniki niedawnej kontroli UODO potwierdziły, że publikacja imienia, nazwiska i miasta 

zamieszkania dłużnika na stronie internetowej giełdy jest zgodna z RODO

▪ dodatkowo UODO potwierdził, że operator giełdy wierzytelności jest tylko podmiotem 

przetwarzającym dane, a pełna decyzyjność leży po stronie wierzyciela, który jest 

administratorem

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1410939,rodo-dane-osobowe-na-stronie-gieldy-dlugow.html

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1410939,rodo-dane-osobowe-na-stronie-gieldy-dlugow.html


Poufny incydent ochrony danych 
osobowych

▪ Więcej na temat incydentu, który 

niekoniecznie tym incydentem był, 

tutaj: 

https://niebezpiecznik.pl/post/tragi

komiczne-ostrzezenie-jakie-

klientom-wyslala-firma-ochnik-s-a/
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https://niebezpiecznik.pl/post/tragikomiczne-ostrzezenie-jakie-klientom-wyslala-firma-ochnik-s-a/


5Raport NIK: Cyberbezpieczeństwo
samorządów do poprawy

▪ już w 2014 r. i 2016 r. kontrole NIK ujawniły istotne nieprawidłowości w zapewnieniu bezpieczeństwa 

systemów i zgromadzonych w nich danych o obywatelach

▪ kontrolerzy NIK stwierdzili, że w ponad 60% badanych urzędów brakowało systemowego podejścia 

do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, gdyż opracowane w tych jednostkach regulacje dotyczyły 

głównie danych osobowych i nie obejmowały bezpieczeństwa innych informacji

▪ 25% urzędów nie dostosowało uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych do 

przepisów RODO

▪ w 20% urzędów osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych wykonywały inne zadania i 

obowiązki, które mogły powodować konflikt interesów

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


6SIN versus Facebook

▪ Społeczna Inicjatywa Narkopolityki (SIN), której konto na Facebooku zostało 

zablokowane, złożyła przeciwko portalowi pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym 

zarzuca niesłuszne ograniczenie wolności słowa organizacji

▪ w toczącym się sporze SIN wspiera Panoptykon, który chciałby, żeby blokowanie 

odbywało się na jasnych zasadach, a użytkownicy mieli możliwość skutecznego 

zakwestionowania decyzji o usunięciu treści

▪ użytkownik musi m.in. wiedzieć, dlaczego został zablokowany, i móc przedstawić 

argumenty na swoją obronę, a jego odwołanie powinno trafić do osób, które nie były 

zaangażowane w podjęcie pierwotnej decyzji

Źródło: https://panoptykon.org/sprawa-sin-vs-facebook

https://panoptykon.org/sprawa-sin-vs-facebook


7RODO przyczyną konfliktu w środowisku 
piłkarskim?

▪ pod koniec kwietnia PZPN przyjął uchwałę, dzięki której od 1 lipca br. stanie się jedynym 

w Polsce organizatorem rozgrywek piłkarskich - dotychczas było tak, że za najniższy 

poziom rozgrywkowy odpowiadały Okręgowe Związki Piłki Nożnej

▪ w komunikacie informującym o swojej decyzji PZPN powołuje się na regulację Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych

▪ PZPN nie wskazuje jednak jakie konkretnie przepisy RODO miały wpływ na jego decyzję

Źródło: http://www.sport.pl/pilka/7,65039,24765315,konflikt-o-prawo-organizacji-rozgrywek-pilkarskich-pzpn-

chce.html?fbclid=IwAR2ern6vxg569b9UCdUEtOi2OZj8RmE_Q9-dKJAfTSHvEKsc48MKfoje3zo

http://www.sport.pl/pilka/7,65039,24765315,konflikt-o-prawo-organizacji-rozgrywek-pilkarskich-pzpn-chce.html?fbclid=IwAR2ern6vxg569b9UCdUEtOi2OZj8RmE_Q9-dKJAfTSHvEKsc48MKfoje3zo


Małgorzata Zdunek
ekspert ds. ochrony danych osobowych
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