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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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1RPO zaskarżył do sądu postanowienie o 
niepublikowaniu list poparcia do KRS

▪ W końcu lipca prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak wydał postanowienie 

zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w 

jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia 

kandydatów do KRS

▪ Adam Bodnar ocenił, że decyzja prezesa UODO stanowi rażące naruszenie Prawa o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi i ustawy o ochronie danych osobowych oraz jest niezgodna z konstytucją

▪ RPO wniósł o stwierdzenie nieważności lub uchylenie oraz o wstrzymanie wykonania tych postanowień. Z 

oddzielnym wnioskiem o ich wstrzymanie rzecznik wystąpił do prezesa Jana Nowaka. 

Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/listy-poparcia-do-krs-rpo-zaskarzyl-do-sadu-decyzje-prezesa-urzedu-ochrony-

danych-osobowych,962308.html

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/listy-poparcia-do-krs-rpo-zaskarzyl-do-sadu-decyzje-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych,962308.html
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Niewiele osób w UE ma poczucie, że w pełni kontroluje 
swoje dane w Internecie

▪ Jedynie 14 proc. obywateli Unii Europejskiej jest przekonanych, że ma pełną kontrolę nad swoimi danymi 

udostępnianymi w sieci

▪ 35 proc. internautów czasami jest informowana o zasadach, na jakich zbierane są ich dane, 21 proc. 

uważa, że administratorzy rzadko o tym informuję, a 13 proc. twierdzi, że nigdy nie byli o tym 

informowani

▪ Zapytano dlaczego respondenci nie czytają polityk prywatności - najczęściej odpowiadali, że 

przekazywane informacje są za długie (66 proc.). Kolejnym powodem jest to, że są one niezrozumiałe (31 

proc.)

▪ Badania dla Polski pokazuje, że ponad trzy czwarte rodzimych internautów uważa, że ma pełną lub 

częściową kontrolę nad swoimi danymi

Źródło: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1146

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1146


3Odszkodowanie z pliki cookies?

▪ Mieszkanka Salzburga po odwiedzeniu jednego z niemieckich serwisów internetowych odkryła na 

swoim komputerze 12 plików cookies, zainstalowanych bez jej zgody

▪ Prawnik zażądał dla swojej klientki, kwoty €12.000 za szkodę (plus 1000 na koszty jego interwencji), 

jaką kobieta miała ponieść w związku z tym, że po wizycie w serwisie na swoim komputerze odkryła 

pliki cookies zainstalowane bez jej wiedzy i zgody

▪ Podstawą żądania jest art. 82 RODO, zgodnie z którym każda osoba, która poniosła szkodę 

majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora 

odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Źródło: https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5675771/Datenschutz_Rollt-Welle-des-Abmahnens-

an?fbclid=IwAR1Y4wsdNLhl3jcHScfsZ1qpF-pHSHH6xck9Und1CSK7x9LHTkbOYmWGq50

https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5675771/Datenschutz_Rollt-Welle-des-Abmahnens-an?fbclid=IwAR1Y4wsdNLhl3jcHScfsZ1qpF-pHSHH6xck9Und1CSK7x9LHTkbOYmWGq50


Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie wobec 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz KRS

▪ Media doniosły, że wiceszef MS Łukasz Piebiak nawiązał kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która 

miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana 

Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, 

kompromitujących materiałów. Miało to się odbywać za wiedzą i aprobatą wiceministra, który 

zrezygnował ze stanowiska.

▪ W związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych 

osobowych, Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie wobec MS oraz KRS

▪ W pismach zarówno do KRS, jak i do MS Prezes zwrócił się również o udzielenie informacji o tym, 

czy podjęte zostały działania ukierunkowane na ewentualne zgłoszenie UODO naruszenia ochrony 

danych osobowych przez te instytucje.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1148
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https://uodo.gov.pl/pl/138/1148
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Dane użytkowników pod lepszą ochroną -
Facebook podejmuje kolejne działania

▪ Facebook rozszerza ekosystem Instagrama działający od ubiegłego roku o program wykrywania nadużyć 

dokonywanych przez zewnętrzne aplikacje na danych użytkowników usług koncernu

▪ Program Data Abuse Bounty został uruchomiony przez Facebooka w związku ze skandalem spowodowanym 

pozyskaniem przez kontrowersyjną firmę Cambridge Analytica danych 87 mln użytkowników bez ich wiedzy i zgody

▪ Jeśli wskazana w ramach programu aplikacja narusza regulamin Facebooka dotyczący przetwarzania danych 

użytkowników platformy, może zostać z niej wyrzucona, a jej twórcy - odpowiedzieć prawnie za swoje ewentualne 

naruszenia regulacji ochrony danych osobowych

▪ Infosecurity Magazine przypomina, że po ujawnieniu sprawy Cambridge Analytica Facebook usunął ze swojej 

platformy setki zewnętrznych aplikacji, które w nielegalny sposób wykorzystywały dane użytkowników tego 

największego na świecie serwisu społecznościowego

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/dane-uzytkownikow-pod-specjalna-ochrona-facebook-podejmuje-kolejne-dzialania

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/dane-uzytkownikow-pod-specjalna-ochrona-facebook-podejmuje-kolejne-dzialania


6
PSD2: Banki wprowadzają logowania 2FA

▪ od 14 września banki będą musiały zacząć stosować się do nowej wersji dyrektywy Payment Services 

Directive, czyli PSD2 (2015/2366) 

▪ Ten akt prawny kompleksowo reguluje świadczenie usług płatniczych, a zatem określa takie rzeczy jak 

wymogi stawiane podmiotom rynkowym, wymogi informacyjne stawiane usługom, prawa i obowiązki 

klientów i dostawców, zasady wykonywania transakcji

▪ Największe polskie banki podkręcają zasady bezpieczeństwa. Klienci będą mogli logować się na swoje 

konta przez 2FA, a PIN możemy być zmuszeni podawać nawet przy niskokwotowych transakcjach 

zbliżeniowych

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/psd2-banki-wprowadzaja-logowania-2fa-wycofuja-zdrapki-aktualizuja-aplikacje-i-co-jeszcze/

https://niebezpiecznik.pl/post/psd2-banki-wprowadzaja-logowania-2fa-wycofuja-zdrapki-aktualizuja-aplikacje-i-co-jeszcze/


7Szwedzka szkoła ukarana za naruszenie RODO

▪ Szkoła średnia w Skellefteå została ukarana grzywną w wysokości 200.000 koron szwedzkich (ok. 

81.054 zł) za naruszenie art. 5, 9, 35 i 36 RODO.

▪ Kara została nałożona za wykorzystywanie systemu monitoringu wizyjnego, rozpoznającego twarze, 

do odnotowywania obecności uczniów na lekcjach

▪ Na stosunkowo niewielką wysokość grzywny (maksymalny pułap kar dla organów publicznych wynosi 

w Szwecji SEK 10.000.000, tj. ok. 4.053.149 zł) miał wpływ m.in. krótki okres wykorzystywania systemu 

(3 tygodnie) oraz niewielka liczba uczniów, których dane biometryczne znalazły się w bazie (22 osoby).

Źródło: https://www.datainspektionen.se/nyheter/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-

skola/?fbclid=IwAR1ZSfg8biV0_jBODZdVtPuwjAsXriu00RIlyqIWJTDcfi9K7uY9t8LNB_E

https://www.datainspektionen.se/nyheter/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-skola/?fbclid=IwAR1ZSfg8biV0_jBODZdVtPuwjAsXriu00RIlyqIWJTDcfi9K7uY9t8LNB_E


8Odszedł Europejski Inspektor Ochrony Danych 

▪ Zmarł Giovanni Buttarelli, Europejski Inspektor Ochrony Danych - poinformował w środę kierowany 

przez niego urząd. Miał 62 lata 

▪ Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo 

obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych. 

▪ Zastępcą Buttarellego jest Polak Wojciech Wiewiórowski.

Źródło: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/press-releases/notice_en

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/press-releases/notice_en
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