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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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1Postępowania UODO wobec Kancelarii 
Sejmu

▪ Prezes UODO na podstawie skargi osoby fizycznej oraz z urzędu wszczął dwa postępowania wobec 

Kancelarii Sejmu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie 

sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

▪ do czasu wydania decyzji kończących postępowania Prezes UODO wydał postanowienia zobowiązujące 

Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych sprawach

▪ postanowienia są ostateczne

▪ stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w 

terminie 30 dni od dnia ich doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1127?fbclid=IwAR0zVjmZ_nv4l4LiP8m-9Vi1JRjpqbe3NCZEBNXgmABb5babXrdiVGT-wv0

https://uodo.gov.pl/pl/138/1127?fbclid=IwAR0zVjmZ_nv4l4LiP8m-9Vi1JRjpqbe3NCZEBNXgmABb5babXrdiVGT-wv0


2„Lubię to” a ochrona danych osobowych

▪ sędziowie TSUE stwierdzili, że operator witryny, wyposażonej w przycisk "Lubię to!", może być wspólnie z 

Facebookiem administratorem w odniesieniu do gromadzenia i przekazywania danych odwiedzających

▪ sprawa dotyczyła sporu, który rozpoczął się po tym jak internetowy sprzedawca odzieży, niemiecka 

spółka Fashion ID, umieściła w swojej witrynie przycisk "Lubię to!"

▪ zamieszczenie takiego przycisku pozwala firmom na optymalizację reklamy produktów na Facebooku, 

jednocześnie dane osób odwiedzających witrynę są przekazywane portalowi społecznościowemu

▪ TSUE orzekł, że spółkę Fashion ID można uznać za administratora danych wspólnie z Facebook Ireland

▪ Fashion ID nie ponosi jednak już później odpowiedzialności za to, jak przetwarza te dane sam Facebook

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1423988,rodo-przetwarzanie-danych-facebook-wyrok-tsue-lubie-to-a-przetwarzanie-danych-

technologie-prawo.html

https://forsal.pl/artykuly/1423988,rodo-przetwarzanie-danych-facebook-wyrok-tsue-lubie-to-a-przetwarzanie-danych-technologie-prawo.html


3Platforma z wykładami przedstawicieli 
UODO

▪ platforma z wykładami przedstawicieli UODO to miejsce, w którym znajdują się materiały edukacyjne 

online adresowane do IOD pełniących tę funkcję w administracji publicznej

▪ oprócz przybliżenia podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, eksperci UODO 

omawiają w nich wiele praktycznych zagadnień istotnych dla IOD, np. z zakresu przetwarzania danych 

w sektorze zatrudnienia, zdrowia i szkolnictwa, opracowywania polityki przetwarzania danych 

osobowych i innej dokumentacji, a także przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych

▪ platforma powstała w ramach projektu T4DATA (Szkolenie organów ochrony danych i IOD), 

współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Prawa, Równość i Obywatelstwo

▪ platforma mieści się pod adresem: https://t4data.uodo.gov.pl/

▪ aby móc korzystać z platformy konieczna jest rejestracja

https://t4data.uodo.gov.pl/


Rząd holenderski nie może korzystać z 
aplikacji Office

▪ Holendrzy dopatrzyli się uchybień w mobilnych aplikacjach Office oraz Office Online 

▪ holenderskie ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa uznało aplikacje za nienadające się 

do użytku rządowego

▪ ministerstwo opiera się na danych z raportu Privacy Company, który stwierdza, że podczas gdy 

aplikacje Office 365 ProPlus dla PC respektują reguły RODO, to mobilne i przeglądarkowe aplikacje 

Office nadal eksportują dane telemetryczne użytkownika do USA bez odpowiedniej kontroli 

danych

▪ przed dwoma tygodniami z tego samego powodu (czyli telemetrii) Niemcy oceniły Windows 10 i 

Office 365 jako niezgodne z RODO i tym samym nienadające się do użytku w szkołach

Źródło: https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Rzad-holenderski-nie-moze-korzystac-z-aplikacji-Office-bo-RODO
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5
12 prób wyłudzeń kredytu / pożyczki 
dziennie

▪ na konferencji prasowej Związku Banków Polskich przedstawiono raport InfoDOK o wyłudzeniach w Polsce

▪ w roku 2019 zanotowano ponad 7,8 tys. przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby, a łączna liczba 

udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wyniosła 2239 (1117 w I kwartale i 1122 w II kwartale)

▪ średnio w II kwartale udaremniano 12 prób wyłudzeń dziennie, a każdego dnia próbowano ukraść łącznie milion zł 

▪ 10 lat temu odnotowano 18,8 tys. przypadków posłużenia się dokumentami innej osoby, a łączna liczba 

udaremnionych prób wzięcia kredytów wynosiła 8494 co dawało średnio 23 udaremnione próby dziennie

▪ należy pamiętać, że samo zgłoszenie utraty dowodu w urzędzie nie sprawi, że na ten dowód nie da się wziąć pożyczki 

lub kredytu

▪ zgubiony, skradziony lub inaczej skompromitowany dokument należy dodatkowo zastrzec w banku, w ramach systemu 

Dokumenty Zastrzeżone

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/hura-mamy-tylko-12-prob-wyludzen-kredytu-pozyczki-dziennie-naprawde-lekko-liczac/

https://niebezpiecznik.pl/post/hura-mamy-tylko-12-prob-wyludzen-kredytu-pozyczki-dziennie-naprawde-lekko-liczac/


6UODO zajmie się FaceApp?

▪ Prezes UODO ogłosił, że jeżeli aplikacja FaceApp okaże się poważnym zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa danych osobowych jej użytkowników, zostanie wszczęte postępowanie z urzędu

▪ UODO zaznaczył, że kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w mobilnych aplikacjach nie 

ograniczają się wyłącznie do zagwarantowania przejrzystości i realizacji obowiązku informacyjnego

▪ Prezes UODO wskazał, iż twórcy tego typu aplikacji muszą wywiązać się m.in. z obowiązku 

zapewnienia  ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych

▪ zebrane dotychczas informacje oraz analiza sporządzona przez resort cyfryzacji nie wykazały 

nieścisłości

▪ do tej pory do UODO nie wpłynęły żadne skargi dotyczące aplikacji

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/nato/tworcy-faceapp-naruszyli-przepisy-rodo-prezes-uodo-odpowiada

https://www.cyberdefence24.pl/nato/tworcy-faceapp-naruszyli-przepisy-rodo-prezes-uodo-odpowiada


7Odchodzi człowiek od RODO

▪ pod koniec lipca dr Maciej Kawecki złożył rezygnację z funkcji szefa departamentu zarządzania 

danymi w Ministerstwie Cyfryzacji

▪ od 1 sierpnia objął on funkcję dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

▪ Kawecki od 2017 r. był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych 

odpowiedzialnym za wdrażanie przepisów RODO.

▪ w latach 2015-2016 pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

▪ w latach 2016-2017 był doradcą Ministra Cyfryzacji

Źródło: https://fakty.interia.pl/polska/news-czlowiek-od-rodo-odchodzi-z-administracji,nId,3122195

https://fakty.interia.pl/polska/news-czlowiek-od-rodo-odchodzi-z-administracji,nId,3122195
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