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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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1Wytyczne w sprawie monitoringu 
wizyjnego

▪ podczas lipcowego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania 

danych osobowych przez urządzenia wideo

▪ wytyczne mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych 

osobowych w przypadku korzystania z urządzeń wideo oraz zapewnienie spójnego stosowania RODO w 

tym zakresie

▪ Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 3/2019 w sprawie 

przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo

▪ uwagi do Wytycznych należy przesłać najpóźniej do 9 września 2019 r. na adres: EDPB@edpb.europa.eu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1100

https://uodo.gov.pl/pl/138/1100


2PESEL nie musi być publicznie ujawniany

▪ do UODO docierają z licznych środowisk sygnały dotyczące zagrożenia dla prywatności osób 

posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

▪ problem ten był podnoszony ostatnio przez RPO, jak również przez sektor sądownictwa, który za 

pośrednictwem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podjął działania w celu ograniczenia jawności numeru 

PESEL pracowników sądów, podpisujących protokoły elektroniczne z przebiegu posiedzenia sądowego

▪ UODO zabiega, by numer PESEL nie był jawny w certyfikacie podpisu elektronicznego bądź używany jako 

identyfikator w usługach cyfrowych

▪ UODO proponuje, by Ministerstwo Cyfryzacji ograniczyło jawność PESEL przy okazji prac nad kolejnymi 

regulacjami przeciwdziałającymi kradzieżom tożsamości

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1098

https://uodo.gov.pl/pl/138/1098


3Wyciekły dane milionów obywateli
▪ jak informują bułgarskie media, z ministerstwa finansów wyciekły ogromne ilości danych 

osobowych Bułgarów

▪ szef resortu finansów oraz minister spraw wewnętrznych potwierdzają, że źródłem 

wycieku jest jeden z serwerów urzędu podatkowego

▪ w wyniku incydentu poszkodowanych zostało 1,1 miliona osób, których dane wraz z 

wrażliwymi numerami oraz adresami zostały opublikowane

▪ według hakerów ofiar jest znacznie więcej, podają oni, że wykradli informacje na temat 

ponad 5 milionów obywateli i posiadają plik o objętości 21 GB, z których jedynie 11 GB 

przesłano lokalnym mediom

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/najwiekszy-wyciek-danych-w-historii-bulgarii

https://www.cyberdefence24.pl/najwiekszy-wyciek-danych-w-historii-bulgarii


Bezpiecznie korzystanie z aplikacji
▪ jednego dnia media społecznościowe zalały zdjęcia przerobione przez aplikację FaceApp, 

a następnego pojawiły się ostrzeżenia przed jej użytkowaniem

▪ UODO oraz inni eksperci przypominają, że niezależnie z jaką aplikacją mamy do 

czynienia należy mieć świadomość, że z naszymi danymi twórca może zrobić wiele 

(złego) zrobić

▪ UODO na swojej stronie umieścił 5 wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji 

mobilnych

▪ przede wszystkim przed instalacją jakiejkolwiek aplikacji należy dokładnie 

przeanalizować, do jakich danych i funkcji naszego urządzenia chce mieć ona dostęp

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/faceapp-to-narzedzie-rosjan/ https://uodo.gov.pl/pl/138/1122

4

https://niebezpiecznik.pl/post/faceapp-to-narzedzie-rosjan/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1122


5Pierwsza kara w Holandii
▪ holenderski odpowiednik UODO nałożył pierwszą karę za naruszenie RODO

▪ ukaranym podmiotem jest szpital, który niewłaściwie zabezpieczył dokumentację 

medyczną

▪ przed nałożeniem grzywny holenderski organ ochrony danych wszczął dochodzenie po 

tym, jak okazało się, że duża liczba personelu szpitalnego uzyskała dostęp do 

dokumentacji medycznej holenderskiej celebrytki (197 pracowników!)

▪ wysokość kary to 460 000 euro (1.972.710 zł)

Źródło: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f85b5cfe-b645-4956-a954-fa54b12eb857

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f85b5cfe-b645-4956-a954-fa54b12eb857


6Czwarte wydanie Newslettera UODO
▪ UODO wydał kolejny numer swojego Newslettera dla IOD

▪ w najnowszym wydaniu m.in. o nowych wytycznych EROD, numerach PESEL w decyzjach

administracyjnych, udostępnianiu danych straży miejskiej przez operatorów

telekomunikacyjnych. Przetwarzaniu danych w związku z ZFŚŚ, a także o komendancie

straży gminnej jako niezależnym administratorze danych

▪ do subskrypcji Newslettera można zapisać się tu: https://news.uodo.gov.pl/lists

https://news.uodo.gov.pl/lists


7Dane osobowe na zdjęciu
▪ Fundacja Panoptykon przyjrzała się kwestiom związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych w postaci wizerunku

▪ eksperci tłumaczą m.in. kiedy mamy do czynienia z wizerunkiem jako danymi osobowymi 

a także, jakie są zasady publikacji zrobionych w czasie wakacji zdjęć (np. na Facebooku)

▪ praktycznie zawsze wykonanie i zapisanie w telefonie fotografii cyfrowej, na której widać 

konkretną osobę, będzie przetwarzaniem danych osobowych – tak samo jak 

opublikowanie tego zdjęcia

▪ niezależnie od tego czy RODO zadziała czy nie, o zgodę na publikację pytać zawsze warto 

– należy bowiem uszanować prawo innych osób do decydowania o sobie

Źródło: https://panoptykon.org/rodo-ochrona-wizerunku

https://panoptykon.org/rodo-ochrona-wizerunku


8Kodeksy i certyfikacja
▪ na stronie internetowej UODO pojawiła się nowa zakładka „Kodeksy i certyfikacja”

▪ w przyszłości będą tutaj umieszczane informacje dotyczące kodeksów RODO oraz 

certyfikacji w rozumieniu art. 42 RODO

▪ obecnie znajdziemy tam ogólne informacje związane z postępowaniem w sprawie 

korzystania z kodeksów i certyfikacji 

▪ przypominamy, że na zatwierdzenie UODO czekają między innymi kodeksy 

postępowania dotyczące rekrutacji oraz branży medycznej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/426/1102

https://uodo.gov.pl/pl/426/1102


9Wydanie dokumentacji medycznej
▪ do zarządzającego placówką medyczną prędzej czy później przyjdzie przedstawiciel firmy 

ubezpieczeniowej z wnioskiem o wydanie dokumentacji medycznej

▪ dokumentacja medyczna jest bardzo cennym dla ubezpieczyciela źródłem wiedzy, gdyż na tej 

podstawie ustala się ryzyko ubezpieczeniowe lub ocenia, w jakiej wysokości należy wypłacić 

odszkodowanie 

▪ nie oznacza to jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe może w dowolnym zakresie żądać 

dokumentacji od placówek medycznych

▪ wniosek ubezpieczyciela nie może m.in. danych genetycznych, musi zostać podpisany przez lekarz 

upoważnionego przez zakład ubezpieczeń, a placówka medyczna ma prawo żądać od firmy 

ubezpieczeniowej opłaty za przekazanie dokumentów

Źródło: https://www.termedia.pl/mz/Co-zrobic-z-wnioskami-firm-ubezpieczeniowych-o-wydanie-dokumentacji-medycznej-

,34684.html

https://www.termedia.pl/mz/Co-zrobic-z-wnioskami-firm-ubezpieczeniowych-o-wydanie-dokumentacji-medycznej-,34684.html


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