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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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1Ratyfikacja nowelizacji Konwencji o ochronie 
osób

▪ na połączonym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o 

ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

▪ aktualizacja jest wynikiem rozwoju technologii, globalizacji oraz zmiany w systemie prawnym ochrony danych osobowych

▪ Protokół wprowadza rozszerzenie przedmiotu Konwencji, wprowadza również definicję zgody podmiotu oraz zasady 

przekazywania danych osobowych poza granice państw stron

▪ otwarta do podpisu w 1981 r. liczy obecnie 53 Państwa-Strony: 47 państw członkowskich Rady Europy, Cabo Verde, 

Mauritius, Meksyk, Senegal, Tunezja i Urugwaj

▪ Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 24 kwietnia 2002 r. i weszła w życie z dniem 1 września 2002 r.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/coraz-blizej-ratyfikacji-nowelizacji-konwencji-o-ochronie-osob-w-polsce-ustawa-ratyfikujaca-przyjeta-przez-komisje

https://www.cyberdefence24.pl/coraz-blizej-ratyfikacji-nowelizacji-konwencji-o-ochronie-osob-w-polsce-ustawa-ratyfikujaca-przyjeta-przez-komisje


2
Microsoft znów pod lupą ws. ochrony danych

▪ Microsoft zdalnie zbiera dane od użytkowników Windows Home i Pro, co stanowi  potencjalne naruszenie zasad 

prywatności - twierdzi według Reutersa holenderski odpowiednik urzędu ochrony danych osobowych (DPA)

▪ DPA miał wykryć problem sprawdzając zmiany w Windows, jakie Microsoft wprowadził na jego wniosek agencji

▪ w 2017 r. DPA stwierdził, że producent narusza lokalne przepisy przy gromadzeniu danych telemetrycznych i 

zwrócił się do firmy o wprowadzenie poprawek

▪ według DPA koncern wdrożył wymagane zmiany, ale teraz okazało się, że ściąga z Windows inne dane, co również 

zdaniem urzędu nie jest zgodne z regulacjami

▪ ponadto, sprawą na wniosek Holendrów zajął się również organ odpowiedzialny za ochronę danych w Irlandii, 

ponieważ tam Microsoft ma swoją europejską centralę - irlandzki odpowiednik UODO twierdzi, że będzie 

współpracować z Microsoftem w celu wyjaśnienia wskazanych wątpliwości

Źródło: https://www.crn.pl/aktualnosci/microsoft-pod-lupa-ws-ochrony-danych

https://www.crn.pl/aktualnosci/microsoft-pod-lupa-ws-ochrony-danych


3RODO obowiązuje, telefony się nie kończą
▪ RODO miało ukrócić zapędy telemarketerów, którzy wydzwaniają do nas bez pozwolenia i kuszą 

darmowymi garnkami, jednak tak się nie stało

▪ telemarketerzy dzwonią nawet dr Macieja Kaweckiego, eksperta, który wprowadzał w Polsce RODO

▪ eksperci radzą, aby dostając taki telefon, zapytać jaka firma dzwoni i skąd ma nasze dane - faktem 

jednak jest, że po takich pytaniach wielu telemarketerów się rozłącza

▪ eksperci proponują też prosty trik - można zaznaczyć, że rozmowę się rejestruje i że jeśli telefony się 

powtórzą to wniesiemy skargę do prezesa UODO

▪ często takie rozwiązanie działa, gdyż telemarketerzy działają na podstawie skryptów i zwykle 

zaznaczają klientów, z którymi mogą być problemy

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wygral-pan-garnek-i-voucher-na-wyjazd-do-mielna-rodo-obowiazuje-telefony-sie-nie-koncza-jest-prosty-

trik-6418051629983873a.html

https://www.money.pl/gospodarka/wygral-pan-garnek-i-voucher-na-wyjazd-do-mielna-rodo-obowiazuje-telefony-sie-nie-koncza-jest-prosty-trik-6418051629983873a.html


RODO nadużywane przez wszystkich
▪ głównym celem RODO jest ochrona prywatności, co ma szczególne znaczenie w dobie tworzenia baz danych -

przepisy te próbuje się jednak wykorzystywać także do innych celów, często je nadużywając

▪ administracja zasłania się ochroną danych, gdy nie chce udostępniać informacji publicznej, a zwykli ludzie próbują za 

jej pomocą choćby zablokować nakaz rozbiórki

▪ eksperci podają więcej przykładów: dłużnik chce zniknąć z bazy danych BIK, zgłaszając sprzeciw na podstawie RODO, 

polityk – bohater artykułu prasowego, chce usunięcia tekstu z prasy, bo RODO, adwokat komentujący coś w prasie 

zaczyna pracować w innej kancelarii i domaga się usunięcia swoich wypowiedzi udzielonych pod szyldem 

wcześniejszej

▪ notoryczne są też próby uzyskiwania odszkodowania czy zadośćuczynienia za najbardziej nawet błahe naruszenia 

RODO

▪ powoływanie się na argument „bo RODO” wynika najczęściej z niewiedzy i nadmiernej przezorności, a często również z 

braku lepszej argumentacji 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1427629,rodo-naduzywanie-dane-osobowe-wsa-nazwiska.html
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https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1427629,rodo-naduzywanie-dane-osobowe-wsa-nazwiska.html


5Co z tym ePrivacy?

▪ podstawowym celem ePrivacy ma być zagwarantowanie użytkownikom urządzeń elektronicznych poziomu ochrony 

prywatności podobnego jak w przypadku tradycyjnych form komunikacji, np. korespondencji pocztowej

▪ zgodnie z pierwotnymi planami rozporządzenie ePrivacy powinno wejść w życie razem z GDPR - prace nad ePrivacy

wciąż jednak trwają i aktualnie zajmuje się nim Rada Unii Europejskiej

▪ projekt rozporządzenia budzi szereg obaw i zastrzeżeń wśród przedsiębiorców, zarówno z Polski, jak i innych krajów 

europejskich - wskazują oni, że projekt jest kolejną, po RODO, regulacją, która w sposób znaczący zmienia zasady 

przetwarzania danych zarówno osobowych, jak i metadanych, wpływając tym samym na tempo i dynamikę rozwoju 

innowacyjnego rynku usług online i szeroko pojętych usług cyfrowych

▪ dopóki nie zostaną zakończone prace nad ostateczną wersją rozporządzenia ePrivacy i nie wejdzie ono w życie, 

prywatność użytkowników urządzeń elektronicznych będzie chroniona zgodnie z dotychczasowymi zasadami, a w 

pierwszym rzędzie mają tu zastosowanie przepisy RODO

Źródło: https://www.crn.pl/artykuly/prawo-i-zarzadzanie/eprivacy-kolejny-krok-po-rodo?page=1

https://www.crn.pl/artykuly/prawo-i-zarzadzanie/eprivacy-kolejny-krok-po-rodo?page=1


6Dane dawców krwi trafiły do Facebooka?
▪ serwis internetowy krwiodawstwa Bawarskiego Czerwonego Krzyża przesłał do Facebooka dane 

potencjalnych dawców krwi

▪ informacje obejmują oświadczenia dotyczące zakażenia wirusem HIV, ciąży, zażywania narkotyków lub 

cukrzycy u osób dotkniętych chorobą

▪ dane te mogą być teraz przechowywane na Facebooku i mogą pomóc w przypisaniu użytkowników do 

określonych grup docelowych w zakresie reklamy

▪ dane dawców krwi zostały zebrane podczas „wstępnej kontroli” na stronie internetowej Służby Krwiodawstwa, 

spółki zależnej Bawarskiego Czerwonego Krzyża (BRK), a odpowiedzi darczyńców były automatycznie 

przekazywane do Facebooka, ponieważ strona została źle skonfigurowana

▪ niemiecki urząd ochrony danych bada sprawę – jak powiedział Thomas Kranig, prezes urzędu „Rozpoczęła się 

odpowiednia procedura”

Źródło: https://dojczland.info/sluzba-krwiodastwa-bawarskiego-czerwonego-krzyza-przeslala-do-facebooka-intymne-dane-potencjalnych-dawcow-krwi/

https://dojczland.info/sluzba-krwiodastwa-bawarskiego-czerwonego-krzyza-przeslala-do-facebooka-intymne-dane-potencjalnych-dawcow-krwi/


7Nie dostał kredytu – bank musi usunąć dane

▪ historia niesfinalizowanych zapytań kredytowych powinna zniknąć z BIK i bankowych baz - tak uznał 

we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych klientów banków

▪ NSA uznał, ze brak jest przepisu, który pozwala na przetwarzanie danych dotyczących zapytań 

kredytowych niedoszłych klientów, czyli gromadzenia informacji o ilości i częstotliwości występowania 

o kredyt, gdy do umowy ostatecznie do doszło

▪ eksperci oceniają orzeczenie negatywnie, według nich pytanie, jakie należało postawić, nie dotyczy 

podstawy przetwarzania, lecz terminu, przez jaki takie przetwarzanie jest uprawnione - bank nie 

może zostać pozbawiony danych z wniosku klienta chociażby z tego względu, że na podstawie prawa 

bankowego jest zobligowany do wyjaśnienia klientowi czynników, w tym danych osobowych 

wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/308279925-Wyrok-NSA-nie-dostal-kredytu--bank-musi-usunac-jego-dane.html

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/308279925-Wyrok-NSA-nie-dostal-kredytu--bank-musi-usunac-jego-dane.html


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