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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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1Ubezpieczenie za zgodę marketingową
▪ PZU Pomoc od 27 maja br. zapewnia rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia 

możliwość bezpłatnego przystąpienia na czas wakacji do ubezpieczenia NNW

▪ aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz deklaracji i wyrazić zgody na 

przetwarzanie danych we wskazanych celach (w tym w celach marketingowych, przez 

wszystkie podmioty powiązane kapitałowo z PZU)

▪ zdaniem Fundacji Panoptykon takie działanie rażąco narusza przepisy RODO, a pod 

pozorem darmowej usługi próbuje się uzyskać wartość w postaci ogromnej bazy danych

▪ PZU z takim postawieniem sprawy się nie zgadza i zapowiada podjęcie stosownych 

kroków prawnych przeciwko osobom, kierującym zarzuty

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/pzu-ubezpieczy-za-darmo-dzieci-trzeba-zgodzic-sie-na-reklamy/zc52hgx

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/pzu-ubezpieczy-za-darmo-dzieci-trzeba-zgodzic-sie-na-reklamy/zc52hgx


2Polacy chcą usunięcia ich danych przez 
Google

▪ w ciągu ostatnich pięciu lat Google otrzymał z Polski 22,4 tys. Zgłoszeń od osób prywatnych w 

sprawie usunięcia danych osobowych z wyników wyszukiwania

▪ spośród 91,2 tys. dotychczas zweryfikowanych przez Google adresów stron, usuniętych zostało 40,2 

tys. (44%)

▪ Google tłumaczy, że większość zgłoszonych stron nie zostało usuniętych m.in. z powodów 

technicznych oraz tego, że zawierały informacje, których pozostawienie jest w wyraźnym interesie 

publicznym

▪ zdecydowana część zgłoszeń nie odnosi skutku, bo Google nie ma określonego terminu, w którym 

powinien dane usunąć

Źródło: https://www.press.pl/tresc/57407,ponad-20-tys_-zgloszen-z-polski-w-sprawie-usuniecia-danych-z-google

https://www.press.pl/tresc/57407,ponad-20-tys_-zgloszen-z-polski-w-sprawie-usuniecia-danych-z-google


3Zapomniane dane w bibliotekach

▪ brak jest jakichkolwiek szczególnych przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez biblioteki

▪ biblioteki bardzo różnie podchodzą do ochrony danych osobowych czytelników

▪ brak jest nawet zgodności co do tego, jaka jest podstawa przetwarzania tych danych i 

czy jest ono niezbędne do wykonywania umowy z biblioteką

▪ przykładowo osoby nie będące studentami UW, aby móc korzystać z biblioteki 

uniwersyteckiej muszą podać zarówno PESEL, jak i numer oraz serię dowodu tożsamości 

– dane wystarczające do zaciągnięcia kredytu 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414371,pesel-bilbioteki-dane-osobowe.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414371,pesel-bilbioteki-dane-osobowe.html


UODO kontroluje Bayer

▪ UODO zainteresował się stosowaną jeszcze niedawno przez Bayer praktyką zmuszania 

aptekarzy do przesyłania im do wiadomości recept pacjentów, zawierających m.in. 

numery PESEL

▪ choć koncern twierdzi, że przed rozpoczęciem RODO zaprzestał zbierania tych 

numerów, to i tak pozostaje pytanie, czy wciąż nie przetwarza zgromadzonych danych

▪ przekazywanie takich informacji może skutkować cofnięciem zezwolenia na prowadzenie 

apteki, co niejednokrotnie przypominał Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1414561,panstwo-sprawdza-czy-wielcy-producenci-lekow-nie-rozgrywaja-rynku-

aptek.html

4

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1414561,panstwo-sprawdza-czy-wielcy-producenci-lekow-nie-rozgrywaja-rynku-aptek.html


5Wykaz kar za RODO

▪ niemiecka firma prawnicza CMS Hasche Sigle prowadzi rejestr administracyjnych kar 

pieniężnych, nakładanych w Europie za naruszenia przepisów RODO

▪ w rejestrze można znaleźć informacje kto, za co i w jakiej wysokości otrzymał karę

▪ strona jest prowadzona w języku angielskim

▪ link do rejestru: http://enforcementtracker.com/

http://enforcementtracker.com/


6Kiedy obowiązek informacyjny naraża na 
śmieszność

▪ w tym roku do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej automatycznie dołączane były 

informacje dotyczące RODO - w Warszawie informacje te zajęły trzy strony z liczącego siedem stron 

wniosku, dodatkowo zarówno kandydat, jak i jego rodzice musieli je wydrukować i potwierdzić swymi 

podpisami, że się z nimi zapoznali

▪ eksperci są zgodni – drukowanie i podpisywanie nie ma żadnego sensu, obowiązek informacyjny 

wykonuje się nie poprzez odebranie oświadczenia, ale przez przekazanie informacji, np. wyświetlenie 

na stronie internetowej 

▪ podobnie uważa UODO – zasada rozliczalności nie musi oznaczać tworzenia i gromadzenia 

niepotrzebnej dokumentacji, nie zawsze konieczne jest np. zbieranie oświadczeń w formie 

papierowych czy podpisanych własnoręcznie dokumentów

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414776,rodo-szkoly-uczniowie-obowiazek-informacyjny.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1414776,rodo-szkoly-uczniowie-obowiazek-informacyjny.html


7Ochnik ofiarą cyberataku?

▪ od 28 maja br. Ochnik rozsyła do swoich klientów wiadomości SMS z informacją o 

możliwym wycieku danych osobowych

▪ sklep informuje, że wykrył próbę dostępu do bazy systemu ERP, gdzie przechowywane są 

dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz dane 

dotyczące składanych reklamacji

▪ po wykryciu incydentu Ochnik zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia 

przestępstwa oraz Prezesa UODO

▪ sieć przyznaje, że wykryła incydent 15 kwietnia br.

Źródło: http://next.gazeta.pl/next/7,151243,24837054,wyciekly-dane-klientow-ochnika-polska-marka-padla-ofiara-

cyberataku.html

http://next.gazeta.pl/next/7,151243,24837054,wyciekly-dane-klientow-ochnika-polska-marka-padla-ofiara-cyberataku.html


8Pacjenci nie chcą być numerkami

▪ RODO w służbie zdrowia było tematem szkolenia i dyskusji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w 

Opolu

▪ Pacjenci mają na przykład prawo do nieodpłatnego dostępu do pierwszej kopii dokumentacji medycznej –

podkreślał dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

▪ dyrektor USK podkreślał z kolei, że na szczególną uwagę zasługuje sprawa sposobu wywoływania 

pacjenta do gabinetu lekarskiego - To jest podstawowa rzecz, bo ludzie nie chcą być oznaczeni 

numerkami. Nie możemy zamienić ludzi na cyfry oraz liczby i mówić „numer siedem”, „numer osiem” –

przecież to jest pacjent – żywy człowiek – więc w jakiś sposób trzeba to rozwiązywać.

▪ pełne wystąpienia ze szkolenia można odsłuchać pod linkiem: http://radio.opole.pl/100,280517,rodo-

przysparza-trudnosci-i-watpliwosci-w-szpita

http://radio.opole.pl/100,280517,rodo-przysparza-trudnosci-i-watpliwosci-w-szpita


9Zmiany w UODO
▪ ustawą sektorową z 4 maja br. w  nowej ustawie o ochronie danych osobowych dodano 

m.in. art. 11a na podstawie którego,  podmiot, który wyznaczył IOD, może wyznaczyć 

osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności

▪ co do osoby zastępującej IOD stosuje się takie same wymagania jak wobec inspektora

▪ w związku z wykonywaniem obowiązków IOD w czasie jego nieobecności do osoby go 

zastępującej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące inspektora

▪ podmiot , który wyznaczył osobę zastępującą, zobowiązany jest zawiadomić o tym 

Prezesa UODO oraz udostępnić dane tej osoby na stronie internetowej

Źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/2974655,Zmiany-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych-2019-

r.html

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/2974655,Zmiany-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych-2019-r.html


10Wykorzystywanie wizerunku pracownika
▪ ochrona wizerunku jest przedmiotem regulacji: art. 111 k.p. (poszanowanie godności i innych dóbr osobistych), art. 23 

i 24 k.c. (dobro osobiste), art. 81 prawa autorskiego oraz RODO (dane osobowe)

▪ pracodawca korzysta z wizerunku pracownika zarówno w sferze działalności wewnętrznej (w ramach organizacji i 

funkcjonowania zakładu pracy), jak i zewnętrznej (w działaniach promocyjnych itp.). 

▪ pracodawca może korzystać z wizerunku pracownika jeśli ma ku temu właściwą przesłankę – najczęściej przesłanką 

taką jest zgoda pracownika, konieczność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze lub celów wynikających z (prawnie uzasadnionych) interesów pracodawcy

▪ w przypadku rozpowszechniania wizerunku na zewnątrz konieczne jest pozyskanie od pracownika zezwolenia, o 

którym mowa w art. 81 prawa autorskiego

▪ naruszenie prawa pracownika do ochrony wizerunku grozi pracodawcy konsekwencjami z zakresu prawa cywilnego, 

prawa pracy oraz RODO

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/wizerunek-pracownika-wykorzystywany-przez-pracodawce-przepisy/bpmtz1s

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/wizerunek-pracownika-wykorzystywany-przez-pracodawce-przepisy/bpmtz1s


11Bilans pierwszego roku stosowania 
RODO

▪ na kilka dni przed pierwszą rocznicą stosowania RODO, Europejska Rada Ochrony Danych zebrała 

wyniki ankiet, wypełnionych przez organy nadzorcze krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 

sporządziła bilans dotychczasowych osiągnięć

▪ większość organów nadzorczych zgłasza wzrost liczby zapytań i skarg w porównaniu z rokiem 2017

▪ właściwe instytucje państw EOG zarejestrowały ponad 144 tys. zapytań i skarg i ponad 89 tys. 

zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, z czego 63% spraw zostało zakończonych

▪ 67% ankietowanych obywateli Unii Europejskiej oświadczyło, że słyszało o RODO, a 36% że wie, z 

czym RODO się wiąże, 57% badanych stwierdziło, iż są świadomi istnienia krajowego organu 

publicznego odpowiedzialnego za ochronę danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1007 https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en

https://uodo.gov.pl/pl/138/1007
https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en


12Sam zamiar złożenia pozwu nie stwarza 
interesu prawnego

▪ zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności dane z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców mogą być 

udostępnione zainteresowanym, jeżeli wykażą oni w tym swój interes prawny

▪ skarżąca zwróciła się do urzędu miasta o udostępnienie z miejskich rejestrów adresu zameldowania i PESEL 

właścicielki działki sąsiadującej wyjaśniając, że ma interes prawny w ich uzyskaniu, ponieważ zamierza m.in. złożyć do 

sądu powszechnego pozew o ochronę dóbr osobistych - spotkała się z odmową

▪ prezydent miasta a potem również wojewoda małopolski stwierdzili, że ewentualny zamiar wystąpienia z pozwem do 

sądu nie może być uznany do posiadania interesu prawnego, gdyż ten musi istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie

▪ WSA w Krakowie, do którego skarżąca złożyła skargę na decyzję wojewody oddalił tą skargę wskazując, że 

wyprowadzenie interesu prawnego z okoliczności przyszłych i niepewnych, nie ma usprawiedliwionych podstaw

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/305299980-Dane-osobowe-zamiar-zlozenia-pozwu-nie-stwarza-interesu-

prawnego.html?fbclid=IwAR2JkXBIE-FTgYmF79fOEUei5cS3V4sgF3zxUipF3HJd2lqyee-Z9bc5sRY wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III SA/Kr 117/19)

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/305299980-Dane-osobowe-zamiar-zlozenia-pozwu-nie-stwarza-interesu-prawnego.html?fbclid=IwAR2JkXBIE-FTgYmF79fOEUei5cS3V4sgF3zxUipF3HJd2lqyee-Z9bc5sRY


13Wielki Brat w pracy

▪ kamery mogą być wykorzystywane przez pracodawcę tylko w określonych warunkach, a jeśli już są 

stosowane, to nie mogą jednocześnie nagrywać dźwięku

▪ zastosowanie monitoringu regulują przepisy zawarte w kodeksie pracy, które określają cele 

monitoringu: bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji oraz zachowanie w 

tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

▪ firmy muszą informować pracowników o okolicznościach przetwarzania danych osobowych 

związanych ze stosowaniem wideonadzoru – w trybie indywidualnym i zbiorowym oraz poprzez 

oznaczenie graficzne lub dźwiękowe miejsc objętych monitorowaniem

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/monitoring-w-pracy-a-rodo-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-i-

pracownika/3m7whbd

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/monitoring-w-pracy-a-rodo-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika/3m7whbd


14Przepływ danych nieosobowych

▪ 28 maja br. w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

▪ chodzi o informacje, dane elektroniczne, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości, 

ale wskazują z jakich wyszukiwarek, systemów operacyjnych korzystamy, jakie strony 

przeglądamy, ile czasu na nich spędzamy - czyli o podstawę wielu nowoczesnych usług. 

▪ celem nowej regulacji jest w głównej mierze zwiększenie swobody przy przetwarzaniu 

danych przez podmioty świadczące usługi cloud computing, (IaaS, PaaS, SaaS), big data, 

internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji, a ponadto wzmocnienie cyfrowej gospodarki 

Europy

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/przeplyw-danych-nieosobowych-obowiazuje-unijne-rozporzadzenie,422125.html

https://www.prawo.pl/prawo/przeplyw-danych-nieosobowych-obowiazuje-unijne-rozporzadzenie,422125.html


15Mieszane bazy danych

▪ mieszane bazy danych to bazy składające się zarówno z danych osobowych jak i danych 

nieosobowych

▪ łączenie takich baz podlega nowym regulacjom - punktem wyjścia jest odpowiedź na pytanie do 

której części z  takich baz stosuje się RODO, a do której nowe rozporządzenie o przepływie danych 

nieosobowych

▪ Komisja Europejska wydała swoje wytyczne, które koncentrują się na interakcji między swobodnym 

przepływem regulacji danych nieosobowych a RODO, dotyczy to w szczególności: pojęcia danych 

osobowych i nieosobowych oraz ich połączenia w tak zwanych „mieszanych bazach danych”, zasad 

swobodnego przepływu danych i zakazu wymagania lokalizacji danych oraz przenoszenia danych

Źródło: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/practical-guidance-businesses-how-process-mixed-datasets

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/practical-guidance-businesses-how-process-mixed-datasets


16Koniec ze straszeniem RODO

▪ niepokój w związku z wdrażaniem przepisów RODO udzielił się licznym administratorom danych co 

starali się wykorzystać różni oszuści, grożąc oprowadzeniem do wszczęcia kontroli i do nałożenia 

wysokich kar finansowych

▪ wskutek nowelizacji Kodeksu karnego taki czyn będzie uznawany za przestępstwo

▪ istota tkwi w zmodyfikowanej definicji groźby bezprawnej, za którą będzie uznawane grożenie 

spowodowaniem nie tylko postępowania karnego, ale także innego postępowania, w którym może 

zostać nałożona administracyjna kara pieniężna

▪ chodzi tu również o postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia ochrony danych, prowadzone 

przez Prezesa UODO, które w istocie może zakończyć się wymierzeniem wysokiej kary finansowej

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/koniec-ze-straszeniem-rodo-znowelizowano-kodeks-karny-

16827.html

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/koniec-ze-straszeniem-rodo-znowelizowano-kodeks-karny-16827.html


17Poradnik UODO dot. naruszeń

▪ Pytanie UODO udostępnił na swojej stronie internetowej materiał informacyjny dotyczący 

obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających w związku z naruszeniami ochrony 

danych

▪ z doświadczeń organu w zakresie przyjmowania i analizy zgłoszeń naruszeń wynika, że 

administratorzy w dalszym ciągu mają trudności z oceną, jakie ryzyko dla praw i wolności osób, 

których dane dotyczą, może powodować dane zdarzenie lub też czy jest ono w ogóle naruszeniem 

ochrony danych

▪ poradnik wskakuje m.in. o jakich naruszeniach należy powiadomić Prezesa UODO, jak ocenić ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz kiedy i w jaki sposób informować osoby, których 

dane dotyczą o tym naruszeniu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1029

https://uodo.gov.pl/pl/138/1029


17RODO a dostęp do informacji publicznej

▪ RODO nie ogranicza dostępu obywateli do informacji publicznej, a jedynie wskazuje zasady 

właściwego przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych

▪ motyw 4 preambuły do RODO stanowi, że prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem 

bezwzględnym - należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych 

praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności

▪ prawo do informacji publicznej jest jednym z praw podstawowych – zostało zagwarantowane w art. 

61 Konstytucji RP

▪ ochrona obejmuje osoby fizyczne, które nie pełnią funkcji publicznych – organ powinien ograniczyć 

dostęp do informacji umożliwiających ich identyfikację, co w praktyce oznacza udostępnienie 

dokumentów odpowiednio zanonimizowanych ze względu na prywatność osób fizycznych

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/dostep-do-informacji-publicznej-w-swietle-rodo-956616
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