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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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1113 kontroli w ciągu prawie 15 miesięcy
▪ od początku obowiązywania RODO do 13 sierpnia 2019 r. zostało przeprowadzonych 113 kontroli w 

zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – wynika z danych udostępnionych 

w trybie dostępu do informacji publicznej przez Prezesa UODO

▪ w ramach sektora prywatnego skontrolowano 28 podmiotów – 19 spółek, 3 jednoosobowe działalności 

gospodarcze, 2 stowarzyszenia, jedną spółdzielnię, jedną spółdzielnię mieszkaniową, jedną wspólnotę 

mieszkaniową oraz jeden serwis internetowy

▪ wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów, co stanowi tylko 25% 

ogólnej liczby kontroli w sektorze prywatnym

▪ w ramach pozostałych sektorów skontrolowano 85 podmiotów, przy czym wszczęto 13 postępowań 

administracyjnych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1428337,puodo-rodo-ochrona-danych-osobowych.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1428337,puodo-rodo-ochrona-danych-osobowych.html


2400 zł za dane 650 tys. osób

▪ dziennikarz TVN skontaktował się z jedną z osób, które oferowały w Internecie sprzedaż danych osobowych

▪ kobieta zgodziła się na wysłanie próbki bazy zawierającej aż 26 tys. rekordów - były w niej między innymi: 

imiona, nazwiska, adresy, nr pesel, nr rachunków bankowych, informacje o saldach na rachunkach, 

zaciągniętych kredytach klientów jednego z komercyjnych banków w Polsce

▪ na spotkaniu okazało się, że kobieta może sprzedać więcej danych, a mianowicie 650 tys. za 400 zł

▪ kobieta przyznała, że 6 lat temu pracowała w banku jako szefowa działu telemarketingu i tę bazę wyniosła, a 

teraz aktualizuje ją na bieżąco, poprzez swoich przyjaciół, których ma w banku - baza w 80% była aktualna

▪ baza, którą zakupił dziennikarz pozwoliła mu na nabycie telefonu w jednej z sieci komórkowej (zrobił to w 

porozumieniu z osobą, której danych zamierzał użyć)

Źródło: https://dziendobry.tvn.pl/a/czym-jest-ochrona-danych-osobowych-w-firmie

https://dziendobry.tvn.pl/a/czym-jest-ochrona-danych-osobowych-w-firmie


3Facebook gotowy na wybory 
parlamentarne w Polsce?

▪ platforma wyciąga wnioski po Cambridge Analytica

▪ Popełniliśmy błędy, wyciągnęliśmy wnioski, a kary zaakceptowaliśmy jako część porozumienia mówi Jakub 

Turowski, odpowiedzialny w Facebooku za politykę publiczną w Polsce i krajach bałtyckich

▪ Turowski wskazuje, że zgodnie z nowymi zasadami, wszyscy reklamodawcy, którzy chcą publikować 

reklamy polityczne muszą przedstawić dokumenty niezbędne dla weryfikacji ich tożsamości oraz 

potwierdzenia lokalizacji w danym kraju – ma to ma zapobiec publikacji reklam i ogłoszeń wyborczych 

przez zagraniczne podmioty, które próbują ingerować w integralność wyborów

▪ reklamy polityczne na Facebooku oraz Instagramie muszą być wyraźnie oznaczone oraz uwzględniać 

zastrzeżenie z informacją o tym, przez kogo zostały opłacone

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/facebook-gotowy-na-wybory-parlamentarne-w-polsce-platforma-wyciaga-wnioski-po-cambridge-

analytica-wywiad

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/facebook-gotowy-na-wybory-parlamentarne-w-polsce-platforma-wyciaga-wnioski-po-cambridge-analytica-wywiad


KRS: nie odnotowaliśmy naruszenia
▪ KRS w wyjaśnieniach przesłanych do Prezesa UODO pisze, że nie stwierdziła u siebie naruszenia 

ochrony danych osobowych - to odpowiedź na pytania dotyczące doniesień, że niektórzy sędziowie KRS 

byli członkami grupy na jednym z komunikatorów internetowych organizującej akcje dyskredytowania 

wybranych sędziów

▪ KRS zapewnia, że przetwarzane dane są przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami

▪ w swojej odpowiedzi KRS wskazuje, że dane teleadresowe (dane bliżej nieokreślonej grupy sędziów, 

członków ich rodzin oraz osób im bliskich), o których mowa w mediach są dostępne dla wielu 

podmiotów i dotyczą sędziów rozpoznawalnych w środowisku oraz udzielających się publicznie

▪ KRS wskazuje, że ww. kategorie danych nie są aktualizowane, co w kontekście ich aktualności podaje w 

wątpliwość możliwość ich wykorzystania w sposób opisany przez media

Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/hejt-wobec-sedziow-krs-nie-stwierdza-naruszenia-ochrony-danych-osobowych,967302.html
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https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/hejt-wobec-sedziow-krs-nie-stwierdza-naruszenia-ochrony-danych-osobowych,967302.html


5Wyciekło ponad 400 milionów numerów 
telefonów użytkowników Facebooka

▪ 419 mln numerów telefonów powiązanych z kontami użytkowników Facebooka znaleziono na 

niezabezpieczonym serwerze - większość numerów (133 mln) pochodziło z USA, 18 mln z Wielkiej Brytanii i 

ponad 50 mln z Wietnamu

▪ niektóre rekordy w niezabezpieczonych bazach danych zawierały również inne dane, takie jak nazwiska 

użytkowników, ich płeć oraz kraj, z jakiego korzystają z Facebooka

▪ przedstawiciel Facebooka odniósł się do sprawy informując, że dane musiały zostać pobrane z Facebooka 

zanim wprowadził on ograniczenie widoczności numerów telefonów, czyli przed kwietniem ubiegłego roku

▪ stwierdził również, że firma nie ma informacji co do tego, by w wyniku incydentu zostało naruszone 

bezpieczeństwo kont użytkowników serwisu

Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/wyciek-numerow-telefonow-uzytkownikow-facebooka/r41mm35

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/wyciek-numerow-telefonow-uzytkownikow-facebooka/r41mm35


6Wyciek danych w brytyjskim centrum 
medycznym

▪ brytyjskie centrum medyczne, zajmujące się leczeniem dysforii płciowej omyłkowo ujawniło dane dotyczące 

blisko 2000 osób zapisanych na swojej liście mailingowej

▪ Charing Cross Gender Identity Clinic wysłała do pacjentów wiadomość e-mail na temat konkursu 

artystycznego umieszczając wszystkich w polu "do wiadomości”

▪ klinika wysłała dwa osobne e-maile, z których każdy zawierał około 900 odbiorców

▪ w sprawie prowadzone jest dochodzenie, a incydent został zgłoszony do brytyjskiego organu ochrony 

danych (ICO)

▪ rzeczniczka ICO potwierdziła, że urząd został poinformowany o incydencie, a dostarczone informacje są 

analizowane

Źródło: https://www.bbc.com/news/technology-49611948

https://www.bbc.com/news/technology-49611948


7Google oskarżane przez konkurencję o 
potajemne przekazywanie danych

▪ Google miał potajemnie przekazywać dane osobowe użytkowników reklamodawcom i używał do tego 

ukrytych stron internetowych

▪ tak twierdzi rywalizujący z koncernem dostawca usług cyfrowych

▪ sprawą zajmie się teraz irlandzki organ ds. ochrony danych osobowych, w którego jurysdykcji znajduje 

się działalność amerykańskiego koncernu w Europie

▪ strona, którą odnalazł przedstawiciel Brave, nadała mu identyfikator pochodzący od Google'a

rejestrujący lokalizację i czas wizyty w witrynie – według niego dane te mogą pozwolić na połączenie 

profilu konkretnej osoby z danymi zgromadzonymi przez inne firmy celem wpisania do grupy 

docelowej dla emisji reklam

Żródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/google-i-przekazywanie-danych-osobowych-reklamodawcom/442plvd

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/google-i-przekazywanie-danych-osobowych-reklamodawcom/442plvd


8CBA inwigiluje Polaków?
▪ Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zakupiło żadnego systemu masowej inwigilacji Polaków -

poinformował wydział komunikacji społecznej CBA

▪ CBA odniosło się w ten sposób do doniesień jakoby służby specjalne kupiły system Pegasus

▪ Pegasus to program stworzony do walki z terroryzmem, jeżeli telefon zostanie przez niego 

zainfekowany, to program uzyskuje dostęp do całej zawartości urządzenia, łącznie z nagraniami, 

pocztą, czy treścią rozmów, które prowadzimy w komunikatorach

▪ Pegasus może też przejąć kontrolę nad głośnikiem i kamerą, przez co pozwala na bieżąco 

podsłuchiwać rozmowy i śledzić obraz z najbliższego otoczenia

▪ zaletą programu jest to, że jest on bardzo trudny do wykrycia, a przy jakiejkolwiek próbie namierzenia 

znika i zaciera po sobie elektroniczne ślady

Żródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-czy-cba-inwigiluje-polakow-przez-pegasusa-jest-oswiadczenie,nId,3185418

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-czy-cba-inwigiluje-polakow-przez-pegasusa-jest-oswiadczenie,nId,3185418
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