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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 nie ma 
wakacji

▪ na swojej stronie internetowej Prezes UODO udostępnił kilka porad jak w czasie wakacji 

zadbać o swoje dane osobowe i uchronić się przed potencjalnymi problemami

▪ organ ostrzega m.in. aby nie zostawiać dowodów osobistych w zastaw (np. w 

wypożyczalniach różnego rodzaju sprzętu), a także aby nie pozwalać na robienie ich 

kserokopii lub skanów

▪ UODO zwraca również uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy 

korzystaniu z „darmowych” atrakcji – często ich ceną są nasze dane osobowe, które 

musimy podać, aby stać się ich uczestnikiem

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1073

https://uodo.gov.pl/pl/138/1073


2UODO o badaniach alkomatem

▪ w związku z kierowanymi do UODO licznymi pytaniami, wynikającymi m.in. z najnowszych zmian w 

Kodeksie pracy, organ wskazuje, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie 

prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych

▪ w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia

▪ stan trzeźwości pracowników można sprawdzać, tylko na warunkach określonych prze ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości, tj. tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

1) badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy lub pracownika, co do którego zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po spożyciu,

2) badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1076

https://uodo.gov.pl/pl/138/1076


3Ile razy administratorzy uchylili się od 
informowania o wycieku?

▪ w związku z rocznicą stosowania RODO, Niebezpiecznik wystąpił do UODO z pytaniami dotyczącymi 

dotychczasowego postępowania administratorów w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych

▪ rzecznik prasowy UODO poinformował, że w okresie od 25 maja 2018 r. do 25 maja 2019 r. do 

UODO zgłoszono 4539 naruszeń

▪ 813 razy UODO zwrócił się do administratorów o dopełnienie obowiązku zawiadomienia osób, 

których dane dotyczą

▪ do UODO wpłynęło ponad 8 tys. skarg z czego ok. 70% ma braki formalne (brak podpisu, brak 

określenia żądania)

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/pierwszy-rok-rodo-zgadnijcie-ile-razy-administratorzy-uchylili-sie-od-informowania-o-

wycieku/?more&fbclid=IwAR2m9SGl26G88HZ_p1O4boDoo4XoVc3CCICdd0mOcQMCg8GBrU1T-nceJJA

https://niebezpiecznik.pl/post/pierwszy-rok-rodo-zgadnijcie-ile-razy-administratorzy-uchylili-sie-od-informowania-o-wycieku/?more&fbclid=IwAR2m9SGl26G88HZ_p1O4boDoo4XoVc3CCICdd0mOcQMCg8GBrU1T-nceJJA


Warunki nagrywania rozmów
▪ po wejściu w życie RODO osoby prywatne wciąż mają prawo do nagrywania 

telefonicznych rozmów bez informowania o tym drugiej strony – nagrywanie dla celów 

osobistych lub domowych nie jest sprzeczne z prawem i nie trzeba o nim informować, 

niezależnie od liczby uczestników dyskusji

▪ w przypadku nagrań wykonywanych dla potrzeb działalności gospodarczej lub 

zawodowej, rozmówcy podlegają regulacjom RODO opisanym w art.13 – wówczas 

powinni określić, kto jest administratorem danych i jaki jest cel nagrania

▪ niepoinformowanie o nagrywaniu, jeżeli podlega się RODO, to naruszenie obowiązków 

informacyjnych, zagrożone karą finansową do 4 % przychodu

Źródło: https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/osoby-prywatne-moga-nagrywac-rozmowy-bez-

informowania,2620324,4141

4

https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/osoby-prywatne-moga-nagrywac-rozmowy-bez-informowania,2620324,4141


5Spam ma już ponad 40 lat!
▪ pierwszym w historii spamem była masowa korespondencja wysłana w 1978 roku przez marketing 

managera w firmie Digital Equipment Corp – wysłał on drogą elektroniczną ofertę handlową do 

niemal 400 użytkowników sieci rozległej ARPANET

▪ z kolei w latach 80-tych Brian Phish stosował techniki psychologiczne do wykradania numerów kart 

kredytowych – eksperci wciąż spierają się czy był on postacią prawdziwą, a niektórzy twierdzą, że to 

właśnie od jego nazwiska pochodzi termin phishing

▪ według danych grupy badaczy cyberbezpieczeństwa zrzeszonych w Cisco Talos, w kwietniu tego roku 

spam stanowił 85% wszystkich e-maili

▪ eksperci wskazują, że jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed cyberatakami jest 

organizacja cyklicznych szkoleń oraz niezapowiedzianych, kontrolowanych symulacji ataków,

Źródło: https://brandsit.pl/spam-ma-juz-ponad-40-lat-a-phishing-ponad-30-jak-bronic-sie-przed-tymi-atakami/

https://brandsit.pl/spam-ma-juz-ponad-40-lat-a-phishing-ponad-30-jak-bronic-sie-przed-tymi-atakami/


6Odpowiedzialność karna za ksero 
dowodu

▪ od 12 lipca za wykonanie kserokopii dowodu osobistego firma może odpowiadać nie tylko 

za naruszenie RODO, ale także karnie

▪ w życie wchodzi ustawa o dokumentach publicznych, która wprowadzaj sankcje karne za 

sporządzanie replik dokumentów publicznych, w tym m.in. dowodów i paszportów

▪ sporządzanie repliki będzie zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności

▪ kopiować dowody osobiste lub paszporty można wyłącznie wówczas, gdy są one 

wykonane do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie 

odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument został wydany

https://wramachregulacji.pl/wpis,7,Kserujesz_dowod_osobisty_klienta_Licz_sie_z_konsekwencjami_karnymi.html

https://wramachregulacji.pl/wpis,7,Kserujesz_dowod_osobisty_klienta_Licz_sie_z_konsekwencjami_karnymi.html


7Webinar „RODO w szkolnej ławce”

▪ UODO udostępnił nagranie z webinaru, prowadzonego 17 maja 2019 r. dla placówek 

oświatowych pt. "RODO w szkolnej ławce – czyli o co najczęściej pytają dyrektorzy, 

rodzice i nauczyciele„

▪ podczas wykładu omówione zostały następujące zagadnienia: prowadzenie rekrutacji do 

szkół, organizacja szkolnych konkursów, prowadzenie dokumentacji psychologiczno-

pedagogicznej, kierowanie uczniów na praktyki lub staże, a także przyjmowanie przez 

szkołę stażystów i praktykantów, prowadzenie przez szkoły rejestru czynności 

przetwarzania

▪ cały webinar można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=uWwcAgZKdic

https://www.youtube.com/watch?v=uWwcAgZKdic


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