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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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1NSA: numery rejestracyjne to nie dane 
osobowe

▪ Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że numery rejestracyjne pojazdów wpisywane do 

parkomatów nie są danymi osobowymi

▪ zdaniem NSA w momencie podawania danych nikt nie jest w stanie zidentyfikować, kim 

jesteśmy

▪ wyrok jest konsekwencją skargi na uchwałę Rady Miasta Warszawy w przedmiocie ustalenia 

strefy płatnego parkowania

▪ wielu prawników nie zgadza się ze stanowiskiem NSA i uważa, że numer rejestracyjny, tak 

jak numer IP, to dane osobowe, a fakt chęci ustalania tożsamości nie ma przy tym znaczenia

Źródło: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24957018,czy-numer-rejestracyjny-samochodu-to-dane-osobowe-ostatni-wyrok.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24957018,czy-numer-rejestracyjny-samochodu-to-dane-osobowe-ostatni-wyrok.html


2UOKIK: już przed pierwszą rozmową 
konieczna zgoda konsumenta

▪ Netia dzwoniła z propozycją zawarcia umowy, mimo że nie miała zgód abonentów na 

kontakt w celach marketingu bezpośredniego

▪ Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów, w toku działań UOKiK okazało się, że 

zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały prawidłowo udzielone, a 

operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej

▪ praktyka taka zdaniem UOKiK jest niezgodna z przepisami

▪ zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego Już przed pierwszą rozmową należy 

dysponować zgodą konsumenta na kontakt w celach marketingu bezpośredniego

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15607

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15607


3870 mln złotych za naruszenie RODO

▪ brytyjskie linie lotnicze British Airways muszą zapłacić karę w wysokości 183 milionów 

funtów (870 mln złotych) za zeszłoroczny wyciek danych i naruszenie RODO

▪ karę ma zamiar nałożyć brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych – ICO

▪ ICO stwierdziło, że to największa kara nałożona przez brytyjski organ w historii jego 

działań i pierwsza za naruszenie RODO

▪ na przełomie sierpnia i września w wyniku błędu systemu informatycznego wykradziono 

dane dotyczące około 380 tys. kart płatniczych

▪ British Airways ma 28 dni na odwołanie się od wyroku

Źródło: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/


Chatboty zgodne z RODO
▪ według raportu Global Market Insights globalny rynek chatbotów rośnie o ponad 30 

proc. rocznie i do 2024 roku osiągnie wartość 1,34 mld USD

▪ zarówno podmioty tworzące, jak i wykorzystujące technologie oparte na sztucznej 

inteligencji są zobowiązane do zapewnienia ich pełnej zgodności z RODO

▪ użytkownik chatbota powinien otrzymać pełną, przejrzystą i zrozumiałą informację na 

temat celu, zakresu i kontekstu przetwarzania własnych danych, a także możliwości 

sprawowania nad nimi kontroli

▪ administrator musi uzyskać aktywnie potwierdzoną przez użytkownika zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych

Źródło: https://ccnews.pl/2019/07/03/chatboty-zgodne-z-rodo/
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https://ccnews.pl/2019/07/03/chatboty-zgodne-z-rodo/


5Nierejestrowane przesyłki a RODO
▪ UODO i UKE próbują przekonać branżę pocztową, by opracowała i przyjęła kodeks 

dobrych praktyk wyznaczający zasady m.in. zawiadamiania nadawców listów o 

zdarzeniach ocenianych jako naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

▪ jest to problem dla przedsiębiorców nadających przesyłki, które zawierają dane osobowe 

(np. medyczne), gdyż w przypadku zaginięcia tego typu korespondencji, to oni mają 

obowiązek zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 

▪ nie mogą tego jednak zrobić, dopóki Poczta Polska nie powiadomi ich o tego typu 

zdarzeniu

▪ Poczta Polska nie jest przychylna wprowadzaniu zmian

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1420032,nierejestrowane-listy-problematyczne-w-swietle-rodo.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1420032,nierejestrowane-listy-problematyczne-w-swietle-rodo.html


6Irlandia ciągle walczy z Apple

▪ biuro komisarza ds. ochrony danych w Irlandii wszczęło trzecie w ciągu ostatnich kilku 

tygodni dochodzenie ws. zgodności praktyk amerykańskiego koncernu Apple z RODO

▪ postępowanie dotyczy tego, jak producent iPhone'ów postępuje z napływającymi od 

klientów wnioskami o wgląd w gromadzone przez koncern dane na ich temat

▪ obecnie irlandzki organ ochrony danych osobowych prowadzi 20 dochodzeń w sprawach 

dotyczących wielkich firm technologicznych

Źródło: https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=60462

https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=60462
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