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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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1Agencje PR nie radzą sobie z RODO

▪ Fundacja internetPR sprawdziła, jak największe agencje PR i firmy w Polsce reagują na 

dziennikarzy zainteresowanych otrzymywaniem informacji i chęcią nawiązania kontaktu

▪ przedmiotem badań był sposób odpowiedzi na prośbę o otrzymywanie informacji i 

nawiązywania relacji, a ponadto sprawdzano, jak podmioty są przygotowane do pytań o 

szczegóły przetwarzania danych oraz usunięcie z bazy

▪ 64% firm poprawnie odpowiedziało na prośbę o informacje w jaki sposób przetwarzane 

są dane, 9% firm nie odpowiedziało na maila z pytaniem o szczegóły przetwarzania 

danych zupełnie, a w przypadku 27% w mailu zwrotnym nie znajdowała się faktyczna 

odpowiedź na prośbę

Źródło: https://ceo.com.pl/rok-po-rodo-z-punktu-widzenia-dziennikarza-70534

https://ceo.com.pl/rok-po-rodo-z-punktu-widzenia-dziennikarza-70534


2Kontrola zwolnień lekarskich a RODO

▪ pracodawcom zatrudniającym ponad 20 pracowników przysługuje uprawnienie do 

skontrolowania prawidłowości wykorzystania przez pracowników zwolnień lekarskich

▪ pracodawca może dokonać kontroli samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem 

zewnętrznym

▪ zgodnie z decyzją Prezesa UODO pracodawca realizując swoje szczególne prawa w tym 

zakresie powinien zawrzeć z podmiotem zewnętrznym zgodną z przepisami prawa pracy 

umowę o świadczenie usług oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

spełniającą wymogi art. 28 RODO

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/2979592,Kontrola-zwolnien-lekarskich-a-ochrona-danych-

osobowych.html Decyzja Prezesa UODO z 20 marca 2019 r. (sygn. ZSZZS.440.727.2018)

https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/zatrudnianie-i-zwalnianie/2979592,Kontrola-zwolnien-lekarskich-a-ochrona-danych-osobowych.html


3Dzięki RODO dowiesz się dlaczego nie 
dostałeś kredytu

▪ 4 maja br. w życie weszła tzw. ustawa sektorowa RODO zmieniające m.in. przepisy Prawa 

bankowego

▪ poprawki w prawie dają klientowi możliwość żądania od banku udzielenia informacji, 

jakie dane osobowe miały główny wpływ na dokonaną oceną zdolności kredytowej, która 

finalnie doprowadziła do odmowy

▪ jeżeli decyzja kredytowa była negatywna i została podjęta w sposób zautomatyzowany, 

czyli bez udziału człowieka, klient banku lub innej instytucji finansowej może zarówno 

zażądać podania przyczyn odmowy, jak i ponownego rozpatrzenia wniosku

Źródło: https://alebank.pl/nie-dostales-kredytu-dzieki-rodo-bank-musi-poinformowac-cie-dlaczego/?id=285509&catid=22869

https://alebank.pl/nie-dostales-kredytu-dzieki-rodo-bank-musi-poinformowac-cie-dlaczego/?id=285509&catid=22869


Przetwarzanie danych przez radców bez 
informowania

▪ gdy radca prawny przetwarza dane osób trzecich, które pozyskał od swoich klientów, nie 

musi powiadamiać tych osób o zbieraniu i przetwarzaniu ich danych, gdyby naruszało to 

tajemnicę zawodową

▪ takie rozwiązanie ma na celu umocnienie zaufania klienta do tych podmiotów 

▪ w przeciwnym wypadku dochodziłoby do sytuacji, że radca prawny zobowiązany byłby 

poinformować osobę, np. domniemanego sprawcę przestępstwa zgłoszonego mu przez 

klienta, o gromadzeniu jego danych osobowych, co byłoby sprzeczne z interesem klienta 

i umożliwiłoby ukrycie się przestępcy

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1412845,rodo-przetwarzanie-danych-przez-radcow-tajemnica-zawodowa.html
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https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1412845,rodo-przetwarzanie-danych-przez-radcow-tajemnica-zawodowa.html


5Phishing na klientów Pekao

▪ 22 maja br. na skrzynki Polaków (nie tylko klientów Pekao) rozesłane zostały fałszywe e-

maile podszywające się pod Pekao

▪ cyberprzestępcy nakłaniają ofiary do instalacji złośliwej aplikacji na smartfony i wyłudzają 

dane do logowania w serwisie bankowości elektronicznej Pekao24

▪ wszystkich przestrzegamy przed tym atakiem phishingowym i radzimy korzystać z 

programów antywirusowych nie tylko na komputerach

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/ciekawy-phishing-na-klientow-pekao/?fbclid=IwAR0Q2GbgQbtNXSnhrS50mGSwJw-

thSfRiiEkiQc9eMghpCuLVb4Y5XQTHoM https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/nowy-atak-phishingowy-

wymierzony-w-klientow-polskiego-banku/5h92h2g

https://niebezpiecznik.pl/post/ciekawy-phishing-na-klientow-pekao/?fbclid=IwAR0Q2GbgQbtNXSnhrS50mGSwJw-thSfRiiEkiQc9eMghpCuLVb4Y5XQTHoM
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/nowy-atak-phishingowy-wymierzony-w-klientow-polskiego-banku/5h92h2g


6Rok po RODO

▪ rok po rozpoczęciu stosowania nowego rozporządzenia eksperci oceniają, że Polska 

poradziła sobie z reformą danych osobowych

▪ eksperci krytykują jednak, że polski ustawodawca wdrażając RODO do krajowego prawa, 

okazał się bardziej restrykcyjny i wymagający wobec przedsiębiorców niż inne państwa

▪ natomiast w praktycznym stosowaniu nowych regulacji Prezes UODO wydaje się dla 

przedsiębiorców łaskawy – w pierwszej chwili zwrócił się głównie do urzędów

▪ do tej pory nałożono dwie kary, których wysokość znacznie odbiega od tych nakładanych 

w innych krajach

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414070,rok-po-rodo-jak-poradzilismy-sobie-z-reforma-danych-osobowych.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414070,rok-po-rodo-jak-poradzilismy-sobie-z-reforma-danych-osobowych.html


7Na co trzeba zwrócić uwagę na wypadek 
ewentualnej kontroli UODO?

▪ ustawodawca nie określił wprost zakresu działań, które może objąć kontrola UODO

▪ eksperci wskazują 8 podstawowych zagadnień na jakie kontrolujący będą mogli zwrócić uwagę:

1) monitoring

2) upoważnienia do przetwarzania danych

3) dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych

4) dokumentacja osobowa

5) korzystanie z usług podmiotów trzecich

6) rejestr naruszeń

7) niszczenie dokumentacji

8) zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1413179,rodo-co-trzeba-wiedziec-na-wypadek-kontroli-uodo.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1413179,rodo-co-trzeba-wiedziec-na-wypadek-kontroli-uodo.html


8Obywatele świadomi znaczenia ochrony 
danych osobowych

▪ dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki wskazuje, że 

najważniejsza zmiana, która zaszła po wprowadzeniu RODO dotyczy świadomości społecznej

▪ dr Kawecki podkreślił, że 46% polskiego PKB oparte jest na danych, stąd ich ochrona jest kluczowa 

dla rozwoju gospodarki

▪ dr Kawecki wskazał, że jest RODO to regulacja neutralna technicznie, dlatego też w najbliższym czasie 

nie ma konieczności tworzenia RODO 2.0 – dodatkowo Komisja Europejska zajmuje stanowisko, w 

którym sprzeciwia się kolejnym regulacjom w obszarze prywatności i bezpieczeństwa danych

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/dr-kawecki-rok-z-rodo-obywatele-swiadomi-znaczenia-ochrony-danych-osobowych

https://www.cyberdefence24.pl/dr-kawecki-rok-z-rodo-obywatele-swiadomi-znaczenia-ochrony-danych-osobowych


9RODO nie pomogło Biedronce
▪ Jeronimo Martins odmówiło przekazania danych pracowników działającej w sieci 

„Solidarności” powołując się na RODO

▪ w swoim stanowisku Prezes UODO wskazuje jednak wprost, że związek zawodowy ma 

prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane 

umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym

▪ szef „Solidarności” wskazał, że związek czeka teraz na oficjalne pismo z Urzędi

▪ prokuratura we Wrześni prowadzi śledztwo ws. utrudniania przez właściciela Biedronki 

prowadzenia działalności związkowej

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/rodo-biedronce-nie-pomoze-musi-przekazac-dane-zwiazkowcom-ktorzy-chca-strajku-

6384106763986561a.html

https://www.money.pl/gospodarka/rodo-biedronce-nie-pomoze-musi-przekazac-dane-zwiazkowcom-ktorzy-chca-strajku-6384106763986561a.html


10Jak RODO zmieniło polskie firmy?
▪ wejście w życie RODO, w 89% polskich firm skutkowało istotnymi zmianami – wynika z 

przygotowanego przez EY Polska raportu „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach –

szanse i zagrożenia”

▪ 68% organizacji poniosło odczuwalne wydatki na dostosowanie do nowych przepisów, a 

oprócz pieniędzy zainwestowało w ten proces również czas

▪ z punktu widzenia ponad połowy firm (56%) wyzwania na nadchodzący czas to 

ograniczenie wpływu RODO na działania marketingowe i sprzedażowe

▪ przedsiębiorcy deklarują, że będą musieli stawić również czoła nadużywaniu przez 

konsumentów np. prawa do zapomnienia (39%) 

Źródło: https://alebank.pl/jak-rodo-zmienilo-polskie-firmy/

https://alebank.pl/jak-rodo-zmienilo-polskie-firmy/


11Polacy bardziej ufają pracodawcom

▪ Polacy coraz bardziej ufają, że pracodawcy chronią ich dane osobowe

▪ nie mały wkład w tę pozytywną zmianę miało właśnie to unijne rozporządzenie

▪ 59,6% polskich pracowników uważa, że ich dane osobowe w miejscu pracy są 

bezpieczne

▪ średnia europejska wynosi 56,3%

▪ największe zaufanie do bezpieczeństwa przechowywania danych mają milenialsi, aż 

75,60% z nich uważa, że ich pracodawca skutecznie zabezpiecza ich dane osobowe

Źródło: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rok-od-wprowadzenia-rodo-polacy-bardziej-ufaja-pracodawcom,64102.html

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rok-od-wprowadzenia-rodo-polacy-bardziej-ufaja-pracodawcom,64102.html


12Google vs RODO: runda I

▪ na skutek doniesień o możliwym łamaniu przepisów RODO irlandzki odpowiednik 

Prezesa UODO wszczął postępowanie w sprawie Google

▪ celem prowadzonego śledztwa będzie sprawdzenie, czy stosowana przez amerykańską 

korporację polityka prywatności spełnia wymagania RODO

▪ w szczególności irlandzki UODO ma zwrócić uwagę na to, co dokładnie dzieje się z 

danymi użytkownika w procesie wyświetlania spersonalizowanych reklam

▪ przedstawiciel Google poinformował, że firma ma zamiar od początku ściśle 

współpracować z irlandzkimi organami powołanymi do kontroli

Źródło: https://www.tabletowo.pl/irlandia-przyglada-sie-google-i-rodo/

https://www.tabletowo.pl/irlandia-przyglada-sie-google-i-rodo/


13Prezes UODO: nie będę robił rewolucji

▪ Dużym wyzwaniem będzie sprawne i terminowe rozpatrywanie skarg. Liczyliśmy się z tym, że w związku z 

RODO skarg będzie dużo więcej, ale nikt nie przypuszczał, że aż tyle – mówi Jan Nowak, Prezes UODO

▪ według nowego Prezesa, Urząd Ochrony Danych Osobowych to dojrzały, dobrze ukształtowany 

organizm, niemniej nie wyklucza on pewnych zmian wewnętrznych

▪ kolejnym wyzwaniem będzie tworzenie przewidzianego przepisami o ochronie danych osobowych 

systemu certyfikacji oraz zatwierdzanie kodeksów postępowania

▪ w zakresie możliwych kar finansowych, Prezes UODO uspokaja, że do ich nakładania podchodzi z 

dużą odpowiedzialnością oraz rozwagą, a przed podjęciem decyzji w tej sprawie opinię, czy nałożenie 

kary jest zasadne i jaka powinna być jej wysokość, wyraża specjalnie powołany komitet

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/305269977-Jan-Nowak-prezes-UODO-nie-bede-robil-rewolucji.html

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/305269977-Jan-Nowak-prezes-UODO-nie-bede-robil-rewolucji.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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