


RODO - aktualności

19 sierpnia 2019 r.



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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1Świadomość Europejczyków na temat RODO

▪ Ponad rok od rozpoczęcia stosowania RODO Komisja Europejska opublikowała wyniki badania 

przeprowadzonego wśród 27 000 Europejczyków nt. skutków stosowania unijnych przepisów o ochronie 

danych

▪ 67 proc. Europejczyków słyszało o RODO, z czego 36 proc. wie, co to jest, a 31 proc. słyszało, ale nie wie 

dokładnie. Prawie jedna trzecia respondentów nie słyszała o RODO

▪ 3 na 10 respondentów (31 proc.) słyszało o prawach gwarantowanych przez RODO, podczas gdy ponad 

jedna czwarta (27 proc.) nie słyszała o żadnym z nich. Ogółem prawie trzy czwarte (73 proc.) słyszało o co 

najmniej jednym prawie gwarantowanym przez RODO

▪ Na tle Europejczyków Polacy mają dużą świadomość funkcjonowania RODO (56 proc. do 36 proc. w UE),

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1144

https://uodo.gov.pl/pl/138/1144


2RODO, a listy poparcia do KRS –
dr Grzegorz Sibiga

▪ Polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej nie zostały dostosowane do rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. To powód obecnego zamieszania.

▪ Polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej stały się wyjątkiem w porównaniu z większością 

prawodawstw innych państw UE, w których znajdują się odwołania do ochrony danych osobowych. 

▪ Udostępnianie danych osobowych będących informacją publiczną jest objęte RODO, co potwierdza 

nie tylko jego art. 2 ustalający zakres stosowania tego aktu, ale również art. 86, który jest dodatkowo 

wyjaśniany w motywie 154 RODO.

Źródło: https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/308109992-RODO-a-listy-poparcia-dla-kandydatow-do-KRS---Grzegorz-Sibiga-o-

powodach-zamieszania.html

https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/308109992-RODO-a-listy-poparcia-dla-kandydatow-do-KRS---Grzegorz-Sibiga-o-powodach-zamieszania.html
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RODO, a listy poparcia do KRS –

dr Paweł Litwiński 
▪ Udostępnianie danych osobowych będących informacją publiczną nie jest objęte RODO, więc zakaz 

ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS rażąco narusza prawo

▪ Unia Europejska, inaczej niż polski parlament, nie ma uprawnień do stanowienia prawa we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego. Wręcz przeciwnie, prawo unijne może być przyjmowane wyłącznie na 

tzw. podstawie traktatowej do przyjmowania aktów prawa europejskiego.

▪ Dla samego RODO podstawę traktatową stanowi art. 16 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Natomiast w odniesieniu do regulacji dostępu do informacji publicznej w poszczególnych państwach 

członkowskich takiej podstawy traktatowej nie ma. 

Źródło: https://www.rp.pl/Opinie/308139983-RODO-a-listy-poparcia-do-KRS-Unia-nie-wtraca-sie-do-przepisow-o-informacji-

publicznej.html

https://www.rp.pl/Opinie/308139983-RODO-a-listy-poparcia-do-KRS-Unia-nie-wtraca-sie-do-przepisow-o-informacji-publicznej.html


PUODO przekazał RPO dokumenty w sprawie 
list poparcia do KRS

▪ Rzecznik Praw Obywatelskich dostał od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokumenty 

jego postępowań ws. zobowiązania Kancelarii Sejmu RP, by nie udostępniała danych osobowych 

sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS 

▪ Prezes UODO w lipcu wszczął dwa postępowania by wyjaśnić, czy ujawnienie tych danych jest 

zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej

▪ W ocenie RPO Prezes UODO w precedensowy sposób przyznał sobie prawo do kontrolowania 

prawomocnych orzeczeń sądu

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/puodo-przekazal-rpo-dokumenty-swych-postepowan-wobec-kancelarii-sejmu-w-sprawie-

list-poparcia-do-krs?fbclid=IwAR26WPatGX2t2HEb0E_RoObfqpS42DxVFE72Z9aOiSYVNm52mVNVjsm1wUw
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https://www.rpo.gov.pl/pl/content/puodo-przekazal-rpo-dokumenty-swych-postepowan-wobec-kancelarii-sejmu-w-sprawie-list-poparcia-do-krs?fbclid=IwAR26WPatGX2t2HEb0E_RoObfqpS42DxVFE72Z9aOiSYVNm52mVNVjsm1wUw


5RODO na wakacjach

▪ W wypożyczalniach żąda się nie tylko okazania dowodu osobistego, ale też pozostawienia tego dokumentu.

▪ UODO ostrzega turystów przed pochopną decyzją pozostawiania dokumentu w wypożyczalni. Godzina w szufladzie 

biura pana wypożyczającego kajaki to wystarczająco długo, by ktoś (niekoniecznie pracownik firmy) skopiował sobie 

taki dokument

▪ Stanowi to naruszenie ustawy o dowodach osobistych oraz unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

czyli RODO

▪ Pracownik wypożyczalni może prosić o pokazanie samego dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości oraz 

spisać podstawowe dane z niego dla potrzeb zawarcia umowy, takie jak: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, i 

ewentualnie adres, który jeszcze widnieje w dawniej wydanych dowodach

▪ Od początku tego roku do tej pory wpłynęło do nas sześć skarg na „wymuszenie" okazania, kserowania lub 

deponowania dowodu osobistego

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/308129944-RODO-na-wakacjach-wypozyczalniom-kajakow-i-rowerow-groza-surowe-kary.html

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/308129944-RODO-na-wakacjach-wypozyczalniom-kajakow-i-rowerow-groza-surowe-kary.html
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Kara dla Facebooka za naruszenie RODO do 

końca roku?

▪ Unia Europejska może orzec karę za naruszenie przepisów RODO przez Facebooka do końca 2019 r. Prowadzący 11 

spraw dot. koncernu organ ochrony danych z Irlandii kończy pracę nad niektórymi dochodzeniami

▪ kary związane ze sprawami prowadzonymi przez irlandzki organ to kolejny cios dla koncernu Marka Zuckerberga po 

lipcowej ugodzie zawartej z amerykańską Federalną Komisją Handlu

▪ Rzeczniczka Facebooka poinformowała, że koncern "pozostaje w bliskim kontakcie z Komisją Ochrony Danych w 

Irlandii" i udziela odpowiedzi na pytania organu. Jak dodała przedstawicielka firmy, Facebook "spędził ponad 18 

miesięcy na pracach mających zagwarantować zgodność prowadzonej działalności z przepisami RODO„

▪ jurysdykcji Komisji Ochrony Danych w Irlandii podlegają również inne firmy technologiczne, których europejskie 

oddziały zlokalizowane są w tym kraju. Chodzi m.in. o spółki: Google, Apple, Twitter czy LinkedIn

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/kara-dla-facebooka-za-naruszenie-rodo-do-konca-roku

https://www.cyberdefence24.pl/kara-dla-facebooka-za-naruszenie-rodo-do-konca-roku
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Wyłudzenie pożyczki na podstawie danych z CV 

kandydatów do pracy

▪ Aktem oskarżenia zakończyło się postępowanie karne prowadzone przeciwko 44-letniej mieszkance Katowic. 

Kobiecie przedstawiono aż 26 zarzutów oszustwa i w tym usiłowania oszustwa w obrocie gospodarczym

▪ Kobieta, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i pod pretekstem chęci zatrudnienia w swojej 

firmie nowych pracowników, wchodziła w posiadanie ich danych osobowych zawartych w treści składanych 

przez nich CV

▪ Osób jednak nie zatrudniała, a na podstawie ich danych zawarła aż kilkanaście umów, w tym ze spółkami 

zajmującymi się udzielaniem pożyczek przez Internet, bankami oraz podmiotami świadczącymi usługi 

telekomunikacyjne

Źródło: http://mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/266879,Wyludzala-pozyczki-na-podstawie-

danych-osobowych-z-CV-kandydatow-do-

pracy.html?fbclid=IwAR1cBfBMuRp421qYeKYg1WV9zmvupGIc88VGxoMMl6Ko7htAc57CJIoCrrU

http://mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/informacje/wiadomosci/266879,Wyludzala-pozyczki-na-podstawie-danych-osobowych-z-CV-kandydatow-do-pracy.html?fbclid=IwAR1cBfBMuRp421qYeKYg1WV9zmvupGIc88VGxoMMl6Ko7htAc57CJIoCrrU
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Propaganda na Facebooku: kto i jak 

chce wpływać na wyborców

▪ Wraz ze startem kampanii wyborczej ruszyła akcja „Kto cię namierzył”. Jej inicjatorzy zwracają uwagę na 

problem jawności działań propagandowych prowadzonych na Facebooku oraz związanych z nimi możliwości 

manipulacji

▪ Według oficjalnych danych Facebooka od marca do końca lipca 2019 roku na reklamy o charakterze 

politycznym wydano w Polsce prawie 2,4 miliona złotych

▪ W czasie startującej właśnie kampanii wyborczej będą badać, kto prowadzi facebookową agitację, w jaki 

sposób i do jakich grup kieruje reklamy, czego one dotyczą oraz na ile działania te są przejrzyste.

▪ Kampania „Kto cię namierzył” to wspólny projekt Fundacji Panoptykon, Fundacji ePaństwo i firmy SmartNet

Research&Solutions (dostawca Sotrender).

Źródło: https://panoptykon.org/wiadomosc/propaganda-na-facebooku-kto-i-jak-chce-wplywac-na-wyborcow

https://panoptykon.org/wiadomosc/propaganda-na-facebooku-kto-i-jak-chce-wplywac-na-wyborcow
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Rząd wprowadza Rejestr Danych Kontaktowych 

▪ Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu (13.08) miał rozpatrywać między innymi projekt ustawy 

pozwalający stworzyć Rejestr Danych Kontaktowych. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. 

Nowelizuje ona kilka przepisów.

▪ Rozwiązanie ma ułatwić kontakt urzędnika z obywatelem i przyspieszyć załatwienie spraw tego drugiego

▪ Dane zawarte w RDK będą podawane tylko raz, dobrowolnie, by później mogły być dostępne w każdym 

urzędzie niezależnie od rozpatrywanej sprawy.

▪ W RDK byłyby gromadzone PESEL, imię i nazwisko oraz - zależnie od woli obywatela - adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu komórkowego. Zainteresowany miałby też wgląd do swoich danych przez 

internet, mógłby je zaktualizować i usunąć

Źródło: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2354215,Rzad-wprowadza-Rejestr-Danych-Kontaktowych-Latwiejsza-

komunikacja-z-urzedami

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2354215,Rzad-wprowadza-Rejestr-Danych-Kontaktowych-Latwiejsza-komunikacja-z-urzedami
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Ochrona prywatności na portalach społecznościowych 

w badaniach Komisji Europejskiej

▪ Z opublikowanego w czerwcu 2019 r. raportu „Special Eurobarometer 487a”* wynika, że ponad połowa (56 

proc.) wszystkich użytkowników sieci społecznościowych próbowała zmienić ustawienia prywatności w swoim 

profilu osobistym z ustawień domyślnych

▪ Dla 43 proc. Europejczyków, a 50 proc. Polaków, zmiana ustawień prywatności nie jest istotna i jej nie 

dokonali. Główne powody, dla których respondenci nie próbowali zmienić domyślnych ustawień prywatności, 

to przede wszystkim zaufanie do serwisów społecznościowych (29 proc. w UE, 35 proc. w Polsce) oraz brak 

wiedzy (27 proc. w UE, 21 proc. w Polsce). Z kolei 14 proc. twierdzi, że nie ma na to czasu (17 proc. w Polsce).

▪ W praktyce, dane osobowe gromadzone przez platformy społecznościowe, operatorów wyszukiwarek 

internetowych czy dostawców poczty elektronicznej często wykraczają poza zakres faktycznie 

udostępnionych przez użytkownika danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1145

https://uodo.gov.pl/pl/138/1145


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