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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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1Dane przedszkolaków w zadaniu 
maturalnym

▪ do stworzenia jednego z zadań na egzaminie maturalnym z informatyki, który odbył się 

w 2014 r. wykorzystano dane prawdziwe dane dzieci, które w 2013 r. ubiegały się o 

przyjęcie do publicznych przedszkoli w Gdańsku

▪ plik, na którym pracowali maturzyści, zawierał listę 2443 imion, nazwisk, numerów PESEL, 

informacji o płci i wieku dzieci

▪ dane przez pięć lat były dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

▪ dane zniknęły po interwencji Zaufanej Strony Trzeciej

Źródło: https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dane-24-tys-gdanskich-przedszkolakow-w-zadaniu-maturalnym-

n134965.html?fbclid=IwAR0w-M33KKC7YkJaK0hp_gewJNvVzyrocnUn7i_PeyQ4cRaaebfXCTng1sA

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dane-24-tys-gdanskich-przedszkolakow-w-zadaniu-maturalnym-n134965.html?fbclid=IwAR0w-M33KKC7YkJaK0hp_gewJNvVzyrocnUn7i_PeyQ4cRaaebfXCTng1sA


2RODO utrudnia świętowanie urodzin?

▪ świętowanie w pracy urodzin czy imienin, o ile jest oddolną inicjatywą pracowników, to 

przejaw dobrej atmosfery w zespole

▪ RODO nie wprowadza wprawdzie zakazu świętowania urodzin pracowników w firmie, ale 

nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące upubliczniania daty urodzenia

▪ zgodnie z RODO publiczne świętowanie urodzin pracownika nie może się odbyć bez jego 

zgody

▪ nie można udostępniać w firmie wspólnego kalendarza z datami urodzin, zanim się nie 

uzyska pozwolenia wszystkich zainteresowanych

Źródło: https://www.rp.pl/Biznes/306029938-Urodziny-zwykle-integruja-ludzi--ale-niektorym-moga-sprawic-klopot.html

https://www.rp.pl/Biznes/306029938-Urodziny-zwykle-integruja-ludzi--ale-niektorym-moga-sprawic-klopot.html


3UODO pracuje nad nowym poradnikiem 
dot. rekrutacji

▪ UODO pracuje nad nowym poradnikiem w sprawie gromadzenia i przechowywania informacji o 

kandydatach do pracy

▪ aktualny poradnik wywołał spore zamieszanie ze względu na bezkompromisowe podejście do danych 

kandydatów

▪ w odpowiedzi na wątpliwości jakie przyniosła publikacja poradnika UODO, Ministerstwo Cyfryzacji 

wydało objaśnienia prawne, w których m.in. inaczej interpretowano okres przechowywania danych 

kandydatów

▪ poradnik ma być gotowy w ciągu najbliższych kilku tygodni

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/306039982-RODO---rekrutacja-dane-kandydatow-do-pracy-lagodniej-traktowane---UODO-

pracuje-nad-nowym-poradnikiem.html

https://www.rp.pl/Kadry/306039982-RODO---rekrutacja-dane-kandydatow-do-pracy-lagodniej-traktowane---UODO-pracuje-nad-nowym-poradnikiem.html


813 mln cyberataków na polskie firmy

▪ według najnowszego raportu Interaktywnie.com "RODO i cyberbezpieczeństwo 2019”:

33% polskich firm doświadczyło w ubiegłym roku od jednego do trzech cyberataków

21% twierdzi, że odnotowała ich od 4 do 9

6% wskazuje, że zostało zaatakowanych co najmniej 30 razy

▪ najczęstszym źródłem pochodzenia ataków są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu 

znalazła się Rosja, a na kolejnych Włochy i Wielka Brytania

▪ ponad 48% cyberataków jest efektem zaniedbań pracowników

Źródło: https://m.interia.pl/biznes/news,2616573

4

https://m.interia.pl/biznes/news,2616573


52 miliony euro za niechciany 
telemarketing

▪ włoski organ nadzorczy nałożył karę 2 mln euro na firmę, która wykonywała za pośrednictwem 

albańskiego centrum telefonicznego działania telemarketingowe w imieniu firmy działającej w 

sektorze energetycznym

▪ telemarketing prowadzony był bez wymaganych zgód oraz informowania osób, kto, w jakim zakresie i 

w jakim celu przetwarza ich dane osobowe

▪ na wysokość sankcji złożyło się nie tylko samo naruszenie przepisów ochrony danych osobowych, ale 

również postępowanie ukaranej spółki, która według włoskiego organu nie potraktowała przepisów z 

należytą powagą oraz nie wzięła pod uwagę konsekwencji swojego działania 

▪ karę nałożono na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie RODO

Źródło: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9116516#3

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9116516#3


6Pamiętajmy o papierowych archiwach

▪ przedsiębiorcy w obawie przed karami wynikającymi z RODO skupili się głównie na elektronicznym 

obiegu dokumentów, zapominając o papierowych archiwach

▪ jak wskazuje Iron Mountain w ciągu ostatniego roku firma uporządkowała archiwa liczące 100 mln 

dokumentów i okazało się, że przeszło 40 mln z nich było już dawno przeterminowanych

▪ wielu przedsiębiorców uznało, że w przypadku papierowych dokumentów, inaczej niż w przypadku ich 

cyfrowej wersji, trudniej o ich wyciek, zniszczenie czy modyfikację

▪ czas dozwolonego przechowywania zależy głównie od okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z 

danego zobowiązania

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/306039934-RODO-papierowe-archiwa-firm-z-danymi-osobowymi-klientow-moga-byc-

ryzykowne.html

https://www.rp.pl/Firma/306039934-RODO-papierowe-archiwa-firm-z-danymi-osobowymi-klientow-moga-byc-ryzykowne.html


7Kolejne skargi ws. praktyk prywatności 
Google

▪ urzędy ochrony danych osobowych w dziewięciu krajach UE (Francji, Włoszech, 

Niemczech, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Słowenii i na Węgrzech) otrzymały skargi 

dot. praktyk prywatności stosowanych przez Google’a

▪ chodzi o przetwarzanie danych internautów na potrzeby sprzedaży reklam

▪ Działający w czasie rzeczywistym system udostępnia dane użytkowników setkom, a nawet 

tysiącom firm. Ta metoda reklamowa w oczywisty sposób narusza unijne regulacje dotyczące 

ochrony danych - powiedziała Ewa Simon, ekspertka prawna koordynującego składanie 

skarg ugrupowania „Liberties”

Źródło: http://www.dlahandlu.pl/technologie-i-wyposazenie/ue-w-9-krajach-kolejne-skargi-ws-praktyk-prywatnosci-google-

a,79828.html

http://www.dlahandlu.pl/technologie-i-wyposazenie/ue-w-9-krajach-kolejne-skargi-ws-praktyk-prywatnosci-google-a,79828.html


8Dowody osobiste bez danych

▪ wszystkie nowe e-dowody osobiste wydawane od marca br. są niezgodne z ustawą o 

dowodach osobistych – to nawet 700 tysięcy wyprodukowanych dokumentów

▪ nowe e-dowody w chipie nie mają zapisanych wszystkich wymaganych danych - chodzi o 

imiona rodziców oraz nazwisko rodowe

▪ MSWiA, które odpowiada za personalizację dowodów, zapewnia, że to nie powoduje 

nieważności dokumentu i nazywa tę sytuację nieścisłością formalno-techniczną

▪ Ministerstwo tłumaczy, że warstwa elektroniczna dowodu jest kluczem także do 

rejestrów państwowych, a tam są obecne wszystkie niezbędne dane

Źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/news-w-e-dowodach-brakuje-istotnych-danych-mswia-uspokaja,nId,3026599

https://www.rmf24.pl/fakty/news-w-e-dowodach-brakuje-istotnych-danych-mswia-uspokaja,nId,3026599


9RODO nie wymaga wyraźnej zgody na 
przetwarzanie ciasteczek

▪ nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wywołała popłoch w branży internetowej -

usługodawcy muszą uzyskać wyraźną zgodę na profilowanie (np. do celów reklamy, badania rynku)

▪ zdaniem prawników nie oznacza to jednak zasypu mailami o zgody na przetwarzanie

▪ w normalnej sytuacji dane pozyskiwane dzięki cookies nie pozwalają na ustalenie tożsamości osoby 

fizycznej

▪ dopiero, gdy pliki cookies mogą mieć charakter danych osobowych, należy dostosować do RODO treść 

informacji podawanych przy okazji ich instalowania 

▪ to powinno było jednak nastąpić już 25 maja 2018 r., a tzw. ustawa wdrażająca niczego tutaj nie zmienia

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-na-przetwarzanie-ciasteczek-a-rodo-i-eprivacy,426875.html

https://www.prawo.pl/biznes/zgoda-na-przetwarzanie-ciasteczek-a-rodo-i-eprivacy,426875.html


108 tys. skarg od konsumentów

▪ dwie kary administracyjne i około 8 tys. skarg od konsumentów – to bilans 12 miesięcy 

obowiązywania RODO

▪ Piotr Drobek, dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO wskazuje, że na ocenę 

funkcjonowania nowych przepisów jest wciąż zbyt wcześnie, ale część zmian 

ustawodawczych, które były w Polsce wprowadzane na przestrzeni ostatnich kilkunastu 

miesięcy, nie przysłużyła się do właściwego stosowania przepisów RODO

▪ ekspert podkreśla, że nowe przepisy, które weszły w życie na początku maja, są 

niespójne z RODO i rozstrzygająca będzie w ich przypadku interpretacja Prezesa UODO

Źródło: https://ceo.com.pl/dzieki-rodo-konsumenci-maja-wieksza-wiedze-o-ochronie-danych-osobowych-liczba-skarg-wzrosla-

dwukrotnie-32233

https://ceo.com.pl/dzieki-rodo-konsumenci-maja-wieksza-wiedze-o-ochronie-danych-osobowych-liczba-skarg-wzrosla-dwukrotnie-32233


11Ponad 4,5 tys. zgłoszeń o utracie danych
▪ od 25 maja 2018 r. do UODO wpłynęło 4 539 zgłoszeń o utracie danych , a we wszystkich krajach UE 

do odpowiedników UODO wpłynęło już 89 271 zgłoszeń

▪ Piotr Drobek, dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w UODO, zauważa, że na pewno zgłoszeń jest więcej 

w tych krajach, gdzie funkcjonował już system powszechnego zgłaszania, w których obowiązek ten nie 

był ograniczony do sektora telekomunikacyjnego

▪ z danych UODO wynika, że częstymi naruszeniami są przypadki przesłania danych osobowych do 

niewłaściwego odbiorcy, tj. na niewłaściwy adres e-mail czy do korespondencji

▪ ponadto dużo jest zgłoszeń dotyczących zagubienia lub kradzieży niezabezpieczonych 

(niezaszyfrowanych) urządzeń informatycznych z danymi osobowymi (smartfony, komputery 

przenośne), dokumentów zawierających dane osobowe klientów

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/jak-i-jakie-naruszenia-ochrony-danych-zglaszac-do-uodo,424638.html

https://www.prawo.pl/biznes/jak-i-jakie-naruszenia-ochrony-danych-zglaszac-do-uodo,424638.html


12Rozporządzenie w sprawie trybu i 
sposobu realizacji zadań przez IOD

▪ od 6 czerwca br. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie trybu i sposobu 

realizacji zadań przez inspektora ochrony danych, o których mowa w ustawie 

wdrażającej tzw. dyrektywę policyjną (dot. przetwarzania danych osobowych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości)

▪ Rozporządzenie wskazuje m.in. sposób współpracy IOD z administratorem, osobami, 

które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz osobami, których 

dane dotyczą, a także sposób w jaki ta współpraca powinna zostać udokumentowana

▪ pełna treść Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1041

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1041


13Google analizuje maile w Gmailu do 
profilowania

▪ Google gromadzi informacje o dokonanych przez użytkowników zakupach, nawet jeśli 

dokonano ich poza Google – informacje te pobierane są z Gmaila

▪ aby wyizolować i przeanalizować dokonane zakupy, Google musi skanować każdą 

wiadomość mail i odpowiednio zakwalifikować ją jako zakup

▪ usunięcie tak zgromadzonych informacji jest skomplikowane, a opcje jej wyłączenia są 

ukryte w ustawieniach prywatności

▪ Google twierdzi, że nie wykorzystuje tych informacji do sprzedaży reklam

Źródło: https://www.zerohedge.com/news/2019-06-04/google-parses-your-gmail-financial-

transactions?fbclid=IwAR2ge8pMieABd9-cCH6Q6_EBZzVcxJAjp2THCSBKomcgcvR4SbGbRjr8Zw4

https://www.zerohedge.com/news/2019-06-04/google-parses-your-gmail-financial-transactions?fbclid=IwAR2ge8pMieABd9-cCH6Q6_EBZzVcxJAjp2THCSBKomcgcvR4SbGbRjr8Zw4


14Dokumenty z sądu na śmietniku
▪ urzędniczka Sądu Rejonowego we Włodawie w połowie listopada 2018 r. wykonała wydruki 

zawiadomień z systemu ksiąg wieczystych zawierające numery ksiąg, PESEL oraz adresy zamieszkania 

ośmiu osób

▪ dokumenty te zamiast do niszczarki wyrzucała do kosza na śmieci

▪ firma zajmująca się odbiorem odpadów zamiast dostarczyć śmieci na wysypisko, po drodze część 

worków wyrzuciła do rowu

▪ prokuratura oskarżyła urzędniczkę o niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z ochroną 

danych osobowych

▪ firma zajmująca się odbiorem śmieci poniesie natomiast karę finansową za zanieczyszczanie 

środowiska

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dane-osobowe-z-sadu-trafily-do-smieci,427491.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dane-osobowe-z-sadu-trafily-do-smieci,427491.html


15Dokumentacja medyczna po 
zaprzestaniu działalności

▪ w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęte zostały prace legislacyjne dotyczące przygotowania projektu 

ustawy regulującej w sposób kompleksowy tematykę dokumentacji medycznej, w tym zawierającej 

rozwiązania ułatwiające i racjonalizujące proces jej digitalizacji

▪ obecnie w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom wskazanym w ustawie o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent – w pierwszej kolejności dokumentacja powinna trafić do 

podmiotu, który przejął zadania lecznicze

▪ w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu, za przechowywanie dokumentacji odpowiada 

wojewoda

Źródło: http://www.infodent24.pl/lexdentpost/kto-i-jak-ma-archiwizowac-dokumentacje-medyczna-po-zaprzestaniu-dzialalnosci-

medycznej,112216.html

http://www.infodent24.pl/lexdentpost/kto-i-jak-ma-archiwizowac-dokumentacje-medyczna-po-zaprzestaniu-dzialalnosci-medycznej,112216.html


16Kolejna wysoka kara CNIL

▪ Francuski organ ochrony danych osobowych nałożył drugą karę za naruszenie RODO – tym razem 

ukaranym podmiotem jest agencja nieruchomości Sergic

▪ przyczyną było niewłaściwe zabezpieczenie danych na stronie internetowej – użytkownicy strony 

Sergic mogli uzyskać dostęp do dokumentów zapisanych przez innych użytkowników, nieznacznie 

modyfikując adres URL wyświetlany w przeglądarce

▪ dokumenty te zawierały kopie dowodu osobistego, legitymacji, zawiadomień podatkowych, 

zaświadczeń wydanych przez fundusz zasiłków rodzinnych, orzeczeń rozwodowych, wyciągów z konta 

lub danych banku

▪ wysokość kary to 400 tys. euro

Źródło: https://www.cnil.fr/fr/sergic-sanction-de-400-000eu-pour-atteinte-la-securite-des-donnees-et-non-respect-des-durees-de

https://www.cnil.fr/fr/sergic-sanction-de-400-000eu-pour-atteinte-la-securite-des-donnees-et-non-respect-des-durees-de


17RODO jako narzędzie do naprzykrzania 
się wnioskami 

Źródło: 

https://twitter.com/zck/status/11345458514

79543809

https://twitter.com/zck/status/1134545851479543809


Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany, 
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany. 
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