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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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1Nowy wykaz rodzajów operacji 
przetwarzania danych osobowych

▪ 8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa UODO z dnia 17 czerwca 2019 

r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków 

przetwarzania dla ich ochrony

▪ ogłoszony wykaz zawiera 12 kategorii rodzajów operacji przetwarzania wraz z przykładami operacji, w 

których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności oraz przykładami potencjalnych 

obszarów obejmujących te operacje

▪ wykaz został zaktualizowany po uwzględnieniu opinii wydanej przez Europejską Radę Ochrony Danych i 

obejmuje również czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których 

dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub mogące 

znacznie wpłynąć na swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1094

https://uodo.gov.pl/pl/138/1094


2UOKiK ukarze za złamanie RODO?

▪ Niemiecki urząd antymonopolowy (Bundeskartellamt) zakazał Facebookowi łączenia danych osobowych 

zbieranych na portalu z danymi z innych źródeł (np. ze stron zawierających przycisk „Lubię to")

▪ Bundeskartellamt uznał, że zgody na takie łączenie zbierane przez operatora platformy są nieskuteczne, 

ponieważ naruszają wymogi RODO

▪ Komisja Europejska z rezerwą odnosi się do niemieckiego pomysłu, by za złamanie zasad ochrony 

danych osobowych w internecie karał tamtejszy urząd antymonopolowy

▪ jest mało prawdopodobne, aby UOKiK chciał pójść w ślady urzędu niemieckiego i wyręczać UODO w 

ściganiu naruszeń RODO

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/307129987-Czy-UOKiK-ukarze-za-zlamanie-RODO.html

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/307129987-Czy-UOKiK-ukarze-za-zlamanie-RODO.html


3MSWiA o kserowaniu dowodów
▪ ze stanowiska MSWiA wynika, że Ustawa o dokumentach publicznych, która weszła w 

życie 12 lipca br. nie zakazuje kopiowania dowodów tożsamości

▪ w nowej Ustawie chodzi o zakaz wytwarzania i obrotu kopiami dokumentów łudząco 

podobnymi do oryginalnych i legalnych dokumentów

▪ MSWiA wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami wykonanie kserokopii dokumentu 

publicznego, która nie będzie miała cech autentyczności, np. ze względu na czarno-biały 

kolor kserokopii czy jej format, nie będzie podlegało sankcji karnej określonej w art. 58 

Ustawy o dokumentach publicznych (tj. karze pozbawienia wolności do lat 2)

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/307049893-Dowody-osobiste-jednak-mozna-

kserowac.html?fbclid=IwAR23iF2SCcMqHEWGd_Bxnhe4oIwecGZn5fW3RZSDMWok7U8fqNsM6OicZRU

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/307049893-Dowody-osobiste-jednak-mozna-kserowac.html?fbclid=IwAR23iF2SCcMqHEWGd_Bxnhe4oIwecGZn5fW3RZSDMWok7U8fqNsM6OicZRU


UODO o kserowaniu dowodów

▪ zdaniem UODO nie każda kopia dokumentu publicznego będzie miała cechy 

autentyczności, nie mniej podmiot, który skopiuje np. dowód osobisty może odpowiadać 

za przetwarzanie zbyt szerokiego zakresu danych osobowych

▪ z punktu widzenia zasad przetwarzania danych osobowych, przy sporządzaniu kopii, 

podmioty ją wykonujące powinny wziąć pod uwagę przepisy prawa, muszą też pamiętać 

o zasadach wynikających z RODO, m.in. zasadzie minimalizacji danych

▪ w ocenie UODO większość podmiotów, które chcą wykonywać kserokopie naszych 

dokumentów nie mogą tego uzasadniać takim celem, jakim jest np. zawarcie umowy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1097

4

https://uodo.gov.pl/pl/138/1097


5Gigantyczna kara dla Marriotta
▪ brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (ICO) chce ukarać sieć hoteli 

Marriott grzywną w wysokości 99.2 mln funtów za wyciek danych z systemu rezerwacji 

Starwood

▪ cyberatak na sieć hoteli Marriott objął ok. 383 mln osób

▪ o ataku poinformowano w listopadzie ubiegłego roku, ale według przedstawicieli sieci 

hakerzy wykradali dane przez cztery ostatnie lata

▪ wśród informacji, które wpadły w ich ręce, były m.in. numery paszportów i kart 

kredytowych, daty urodzenia, numery telefonów oraz daty zameldowania i 

wymeldowania gości hotelowych

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/brytyjski-urzad-chce-od-marriotta-992-mln-funtow-grzywny-za-wyciek-danych

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/brytyjski-urzad-chce-od-marriotta-992-mln-funtow-grzywny-za-wyciek-danych


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