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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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1Zmiany w L4 przez RODO

▪ z uwagi na obostrzenia związane z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zmienił treść powiadomień przekazywanych mailem oraz smsem 

pracodawcom, które dotyczą zwolnień lekarskich ich pracowników

▪ od 21 lipca br. w powiadomieniach znajduje się jedynie informacja na temat wystawienia lub anulowania 

zwolnienia

▪ nie będzie w nich natomiast danych ubezpieczonego ani szerszych informacji o samym zwolnieniu

▪ na prośbę klientów w powiadomieniach ZUS doda nazwę płatnika, którego ubezpieczony otrzymał 

zwolnienie lekarskie

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-powiadomieniach-sms-i-e-mail-dla-

pracodawcow/2777312

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-powiadomieniach-sms-i-e-mail-dla-pracodawcow/2777312


2Resort bezprawnie zbierał dane o 
strajkujących nauczycielach

▪ Prezes UODO odniósł się do kwestii odnotowywania w Systemie Informacji Oświatowej 

Nieprzeprowadzenia zajęć z powodu strajku

▪ w czasie kwietniowego strajku, MEN domagało się, by dyrektorzy szkół wpisywali do SIO dane o 

strajkujących nauczycielach

▪ Prezes UODO potwierdził, że zarówno przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej, jak i przepisy 

rozporządzenia MEN, nie posługują się pojęciem "innej przyczyny nieprowadzenia zajęć”

▪ Nie ma zatem podstaw aby posługiwać się tego rodzaju kategorią przyczyny nieprowadzenia zajęć w celu 

odnotowania nieobecności nauczyciela w systemie SIO - potwierdził Jan Nowak

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/uodo-resort-bezprawnie-zbieral-dane-o-strajkujacych-nauczycielach,129294.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/uodo-resort-bezprawnie-zbieral-dane-o-strajkujacych-nauczycielach,129294.html


3Kara RODO w euro czy złotówkach?
▪ Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na interpelację poselską w zakresie pytania: Czy kary w RODO 

powinny być płacone w euro czy w złotówkach?

▪ minister cyfryzacji wskazał, że kary w odniesieniu do podmiotów sektora finansów publicznych mają 

być uiszczone w złotych

▪ kara wyrażona w euro powinna zostać przeliczona według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

NBP

▪ przepisy nie wskazują wprost, czy w decyzji nakładającej na podmiot karę ma zostać podana kwota 

wyrażona w euro i organizacja ma ją przeliczyć, czy to organ nadzorczy w decyzji ma już dokonać 

przeliczenia na złote polskie

▪ obecnie stosuje się oba podejścia

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/kara-rodo-w-euro-czy-zlotowkach

https://www.cyberdefence24.pl/kara-rodo-w-euro-czy-zlotowkach


Rekordowy wyciek, rekordowa kara

▪ amerykańska firma Equifax świadcząca usługi oceny zdolności kredytowej zapłaci nawet 700 mln dolarów w ramach 

ugody w postępowaniu dotyczącym wycieku danych 147 mln jej klientów

▪ Equifax 8 sierpnia 2017 r. roku poinformował, że 29 lipca wykrył włamanie do swoich systemów – wykradzione dane 

obejmowały daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, adresy i serie prawa jazdy niektórych klientów

▪ hakerzy wykradli również 209 tys. numerów amerykańskich kart kredytowych, a także informacje identyfikujące ponad 

182 tys. klientów, zawarte w innych dokumentach

▪ ugoda dotycząca naruszenia danych rozstrzyga śledztwa prowadzone przez Federalną Komisję Handlu, Urząd 

Finansowej Ochrony Konsumentów i prokuratorów generalnych prawie wszystkich stanów, a także pozwy zbiorowe 

przeciwko spółce

▪ senacki Komitet Bankowy pracuje obecnie nad przepisami, które wymagałyby od firm lepszej ochrony danych klientów

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/kara-liczona-w-milionach-za-rekordowy-wyciek-danych
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https://www.cyberdefence24.pl/kara-liczona-w-milionach-za-rekordowy-wyciek-danych


5
Kontakt wolny od przekazów 
reklamowych

▪ NSA: niezrozumiałe jest stanowisko Spółki, że wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach 

marketingu nie skutkuje tym, że kontakt ze Spółką będzie wolny od przekazów reklamowych

▪ orzeczenie NSA to wynik wieloletniej batalii, którą stoczył Pan Marek

▪ Pan Marek od 2012 r. był klientem sieci kablowej UPC, a w 2014 r. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celach marketingowych oraz  sprzeciw wobec przekazywania jego danych innym firmom

▪ pomimo tego, za każdym razem, gdy pan Marek logował się na swoje internetowe konto abonenckie („Moje UPC”), 

wyświetlały mu się reklamy w zakładce „Wiadomości”, a także banery reklamowe

▪ Pan Marek złożył skargę do GIODO, który uznał, że stan faktyczny jest taki, że UPC przetwarza dane osobowe i zgodził 

się z zarzutem, iż istnieje rozbieżność pomiędzy regulaminem świadczenia usługi, a polityką prywatności UPC

▪ UPC zaskarżyło decyzję organu do WSA, a następnie do NSA

Źródło: https://subiektywnieofinansach.pl/orzeczenie-nsa-upc-cofnales-zgody-marketingowe-firma-nie-moze-ci-wyswietlic-nawet-reklamy/

https://subiektywnieofinansach.pl/orzeczenie-nsa-upc-cofnales-zgody-marketingowe-firma-nie-moze-ci-wyswietlic-nawet-reklamy/


6Microsoft Office 365 zagrożeniem dla 
prywatności?

▪ na szkoły niemieckiego landu Hesja został nałożony zakaz wykorzystywania pakietu Microsoft Office 

365, obejmującego usługi chmurowe firmy

▪ sytuacja wynika z obaw w zakresie prywatności, jakie przedstawił lokalny organ ochrony danych 

osobowych (HBDI)

▪ zdaniem HBDI użycie popularnego oprogramowania Microsoftu w standardowej, domyślnej 

konfiguracji platformy naraża dane osobowe uczniów placówek oraz zatrudnionych w nich nauczycieli 

na ryzyko ze strony potencjalnego dostępu przez władze USA

▪ podobne uwagi dotyczą usług dostarczanych przez inne firmy technologiczne, takie jak Apple czy 

Google

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/microsoft-office-365-zagrozeniem-dla-prywatnosci

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/microsoft-office-365-zagrozeniem-dla-prywatnosci


7UODO naruszył RODO?
▪ do niebezpiecznik.pl zgłosił się pracownik firmy, na której działania ktoś poskarżył się do UODO

▪ firma otrzymała kopię skargi, a w niej dane osobowe skarżącego włącznie z PESEL, numerem telefonu i prywatnym e-

mailem - czytelnik zastanawiał się czy udostępniając te dane organ nie naruszył RODO

▪ rzecznik UODO tłumaczy, że zakres danych, którymi dysponuje organ jest uzależniony od tego, jakie dane zostały 

wskazane przez skarżącego, przy tym skarga powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 63 § 2 kpa, czyli 

zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom 

ustalonym w przepisach szczególnych

▪ złożenie skargi uruchamia postępowanie administracyjne, które wymaga, aby obie strony mogły się wypowiedzieć -

tym samym do naruszenia nie doszło

▪ eksperci wskazują jednak, że podanie PESEL jak i prywatnych numerów telefonu lub adresów email nie jest konieczne 

do tego, aby skutecznie złożyć skargę do organu

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/jak-nie-ujawnic-swojego-pesel-u-firmie-na-ktora-skarzysz-sie-do-uodo/?more

https://niebezpiecznik.pl/post/jak-nie-ujawnic-swojego-pesel-u-firmie-na-ktora-skarzysz-sie-do-uodo/?more


8SN: wynoszenie akt do domu to nie 
przestępstwo

▪ Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, 

który czytał akta poza sądem

▪ według SN nie zachodziły żadne okoliczności świadczące o umyślnym nadużyciu uprawnień czy 

chowania akt przed stronami

▪ sprawa trafiła do SN po tym jak SA godził się na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za 

niszczenie i ukrywanie dokumentów (akt kilku spraw)

▪ obrońca stwierdził w zażaleniu, że nie było żadnych podstaw, by twierdzić, że działanie miło na celu 

zaszkodzenie wymiarowi sprawiedliwości, powszechny jest fakt, że sędziowie wynoszą akta do domu, 

aby lepiej przygotować się do rozpraw

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wynoszenie-akt-poza-sad-to-nie-przestepstwo-postanowienie-sn,446547.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wynoszenie-akt-poza-sad-to-nie-przestepstwo-postanowienie-sn,446547.html


9Adresy akcjonariuszy dla wszystkich
▪ nowelizacja KSH uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu przewiduje, że stworzone zostaną 

elektroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzone m.in. przez domy maklerskie

▪ dostęp do danych tam zgromadzonych będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy, a organy państwa 

będą mogły je uzyskać na takich samych zasadach, na jakich teraz mają dostęp do tajemnicy 

bankowej

▪ problemem stanowi to, że w rejestrze będą m.in. informacje o miejscu zamieszkania każdego 

akcjonariusza oraz adresie e-mail

▪ eksperci wskazują, że wystarczy zatem kupić jedną akcję, by uzyskać dostęp do ogromnej bazy, co z 

punktu widzenia ochrony danych jest rozwiązaniem niedopuszczalnym

▪ resort sprawiedliwości jednak potrzeby korygowania ustawy nie widzi

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1423481,dane-akcjonariuszy-baza-zakup-akcji.html

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1423481,dane-akcjonariuszy-baza-zakup-akcji.html


10Oczekujące kodeksy postępowania
▪ na swojej stronie internetowej Prezes UODO opublikował listę do tej pory złożonych wniosków o 

zatwierdzenie kodeksów postępowania w rozumieniu art. 40 RODO

▪ Do tej pory wnioski o zatwierdzenie kodeksów zostały złożone przez:

1) Porozumienie Zielonogórskie

2) Związek Banków Polskich

3) Federację Polskich Szpitali

4) Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/426/1109

https://uodo.gov.pl/pl/426/1109


11Dostęp do danych w ramach „Niebieskiej 
Karty”

▪ Prezes UODO zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie 

wprowadzenia zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

▪ chodzi o precyzyjne określenie katalogu dokumentów i danych zgromadzonych w toku procedury 

„Niebieska Karta”, do których dostęp mogą mieć zarówno ofiary przemocy w rodzinie, osoby 

podejrzane o jej stosowanie, jak i ją stosujące

▪ Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w 

ramach procedury „Niebieska Karta” odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są nieprecyzyjne dla 

podmiotów stosujących te regulacje

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1124

https://uodo.gov.pl/pl/138/1124


12KE podsumowuje RODO

▪ Komisja Europejska opublikowała raport, w którym przedstawia skutki unijnych przepisów o ochronie 

danych i pokazuje, w jaki sposób można jeszcze usprawnić ich wdrażanie

▪ z raportu wynika, że większość państw członkowskich ustanowiła konieczne ramy prawne i że nowy 

system zaczyna sprawnie funkcjonować

▪ jedynie Grecja, Portugalia i Słowenia nie zaktualizowały swoich krajowych przepisów w dziedzinie 

ochrony danych, aby zapewnić ich zgodność z prawem UE

▪ Komisja w 2020 r. przedstawi sprawozdanie z jego wdrożenia, oceniające postępy poczynione w 

ciągu dwóch lat jego stosowania, w tym przegląd 11 decyzji stwierdzających odpowiedni stopień 

ochrony przyjętych na podstawie dyrektywy z 1995 r. 

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/rodo-skuteczne-ale-konieczne-sa-dalsze-dzialania

https://www.cyberdefence24.pl/rodo-skuteczne-ale-konieczne-sa-dalsze-dzialania


13Facebook z karą 5 mld dolarów
▪ Federalna Komisja Handlu (ang. Federal Trade Commission, FTC) ogłosiła oficjalnie, że nałożyła na 

Facebooka karę w wysokości 5 miliardów dolarów za sposób obsługi danych użytkownika

▪ kara ustalona w ramach ugody między FTC a Facebookiem jest wynikiem naruszenia przez firmę 

porozumienia z FTC z 2012 r. – Facebook obiecał wtedy, że nie przekaże danych użytkowników 

podmiotom zewnętrznym bez zgody

▪ kara nałożona na Facebooka jest największą karą nałożoną kiedykolwiek na jakąkolwiek firmę za 

naruszenie prywatności konsumentów i prawie 20 razy większą niż największa kara za naruszenie 

prywatności lub bezpieczeństwa danych nałożona kiedykolwiek na świecie

▪ oprócz opłacenia kary ugoda wymaga od Facebooka wprowadzenia szeroko zakrojonych zmian w 

praktykach ochrony prywatności i poddania się większej kontroli

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/facebook-z-rekordowa-kara-od-federalnej-komisji-handlu-ftc/msc88ny

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/facebook-z-rekordowa-kara-od-federalnej-komisji-handlu-ftc/msc88ny


14Facebook odcina dostępy

▪ Facebook odcina dostęp do danych firmom Microsoft i Sony, które mimo wygaszenia 

współpracy z koncernem "w wyniku błędu" mogły pozyskiwać informacje o znajomych 

użytkowników

▪ działanie podjęto w ramach ugody zawartej z Federalną Komisją Handlu USA

▪ wiceprezes Facebooka zaznaczył, że Microsoft i Sony miały dostęp jedynie do 

"ograniczonej liczby danych o znajomych użytkowników" serwisu

Źródło: https://www.wnp.pl/tech/facebook-odcina-dostep-do-danych-o-znajomych-dla-microsoftu-i-sony,350173_1_0_0.html

https://www.wnp.pl/tech/facebook-odcina-dostep-do-danych-o-znajomych-dla-microsoftu-i-sony,350173_1_0_0.html


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