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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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1
Prezes UODO o kopiowaniu dokumentów tożsamości  
przez banki

▪ zdaniem Prezesa UODO art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów 

osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta - wystarczy samo spisanie danych

▪ sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy

▪ podstawę do sporządzania kopii stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi z tym, 

że jest to możliwe w określonych przypadkach, a sama możliwość nie jest równoznaczna z takim obowiązkiem po stronie banków

▪ za każdym razem, gdy bank na podstawie art. 34 ww. ustawy zamierza skopiować dokument, to decyzje o tym powinien 

poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna

▪ opinia Prezesa UODO spotkała się z krytyką ekspertów, w tym dr Macieja Kaweckiego odpowiedzialnego za reformę 

dostosowującą polskie akty prawne do RODO

▪ zdaniem dr Kaweckiego każdy administrator ma obowiązek dokonać oceny czy zakres gromadzonych danych jest mu absolutnie 

niezbędny do celu, a jeżeli jest to w stanie wykazać to ma prawo przetwarzać dane w oparciu o jedną z przesłanek legalizujących 

wymienionych w RODO i nie musi szukać do tego przepisu rangi ustawowej i nikt nie może tego prawa go pozbawić

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1182

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,25175855,nikt-w-polsce-nie-bedzie-mogl-kopiowac-dowodu-nawet-pracodawca.html?fbclid=IwAR0uAarLpXUgInHVsK97hukpq6ADww41yMxr1zx0csmnc5GkBBke2gLYQDA
https://uodo.gov.pl/pl/138/1182
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Szpital w Hadze znowu ma problem

▪ szpital w Hadze, który w lipcu 2019 r. otrzymał karę €460.000 (1.972.710 zł) za niewłaściwe uregulowanie dostępu do 

danych osobowych pacjentów, doświadczył kolejnego incydentu ochrony danych osobowych

▪ dokumenty, zawierające informacje o osobach przebywających w szpitalu (imiona, nazwiska, daty urodzenia, 

dolegliwości oraz historie choroby i przyjmowanych leków) były wykorzystywane przez pracowników jako… listy zakupów

▪ pracownicy używali dokumentacji medycznej jako miejsce do zapisywania prywatnych notatek i wynosili to poza teren 

ośrodka

▪ zdarzenie wyszło na jaw, gdy jeden z klientów supermarketu, znalazł pozostawione „listy” w wózku na zakupu

▪ rzecznik szpitala potwierdza, że rozpoczęło się w tej sprawie dochodzenie, a incydent zgłoszono do holenderskiego 

organu ochrony danych osobowych

▪ o incydencie mają również zostać poinformowani pacjenci (obecni i byli) szpitala, których dane zostały ujawnione

Źródło: https://www.politykazdrowotna.com/49336,naruszenie-rodo-w-szpitalu-uzyli-dokumentacji-medycznej-jako-list-zakupowych

https://www.politykazdrowotna.com/49336,naruszenie-rodo-w-szpitalu-uzyli-dokumentacji-medycznej-jako-list-zakupowych
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RODO a PPK – kto jest kim?

▪ coraz więcej osób zaczyna zadawać pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście obsługi PPK

▪ praktyczne wskazówki w tym zakresie daje Grant Thorton

▪ zdaniem GT w procesie zarządzania PPK podmiot zatrudniający ma status administratora danych osobowych, tj. status 

podmiotu decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych – wziąwszy pod uwagę poszczególne 

przepisy ustawy o PPK

▪ instytucje finansowe obsługujące PPK także są odrębnymi administratorami danych, realizując swoje obowiązki 

ustawowe określone w ustawie o PPK, czy też w ustawie o funduszach inwestycyjnych

▪ podmioty zatrudniające mogą zostać obarczone dodatkowymi obowiązkami, w związku z przetwarzaniem danych, w 

zależności od kształtu umowy, jaką zawrą z instytucją zarządzającą, czy też prowadzącą PPK, a mogą to być np. realizacja 

obowiązku informacyjnego w imieniu instytucji lub rola procesora w stosunku do danych osobowych uczestników PPK 

(która może zostać narzucona przez instytucję finansową na podmiot zatrudniający)

Źródło: https://grantthornton.pl/publikacja/rodo-a-pracownicze-plany-kapitalowe/

https://grantthornton.pl/publikacja/rodo-a-pracownicze-plany-kapitalowe/
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Systemy rozpoznawania twarzy pod lupą Komisji 
Europejskiej

▪ Komisja Europejska planuje nowe prawo dot. systemów rozpoznawania twarzy używanych w monitoringu 

oraz rozważa wprowadzenie ograniczeń dla technologii i udzielenie obywatelom prawa do zarządzania ich 

danymi

▪ celem nowych przepisów będzie ograniczenie masowego użycia technologii rozpoznawania twarzy przez 

firmy i władze publiczne

▪ według inicjatywy obywatele UE mają uzyskać prawo do informacji o wykorzystywaniu danych zebranych za 

pomocą tej technologii identyfikacyjnej.

▪ wyjątki od tej reguły zostaną dodatkowo ściśle ograniczone, by zapewnić prawidłowe użycie systemów

▪ plan ograniczenia rozpoznawania twarzy jest elementem szerszej strategii prawodawczej UE, której celem 

jest stworzenie zapisów określających etyczne wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/nato/systemy-rozpoznawania-twarzy-pod-lupe-komisji-europejskiej-mozliwe-ograniczenia-dla-firm-i-wladz-publicznych

https://www.cyberdefence24.pl/nato/systemy-rozpoznawania-twarzy-pod-lupe-komisji-europejskiej-mozliwe-ograniczenia-dla-firm-i-wladz-publicznych


5
NSA o przetwarzaniu danych w celach marketingowych

▪ NSA orzekł, że klient, który nie zgodził się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego 

(bądź cofnął taką zgodę), po zalogowaniu się na swoje konto u danego przedsiębiorcy nie powinien widzieć żadnych 

reklam i to nawet wtedy, gdy są one niesprofilowane, a więc nie są adresowane konkretnie do niego, ale do ogółu 

klientów

▪ wyrok, w którym NSA rozpatrywał skargę na decyzję organu nadzorczego nakazującą zaprzestanie przetwarzania 

danych abonenta kablówki, zapadł jeszcze na kanwie poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych

▪ zdaniem prawników nadal jest jednak ważny - RODO niewiele bowiem zmieniło w zakresie skutków sprzeciwu osoby 

fizycznej wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego

▪ eksperci są podzieleni - niektórzy krytykują wyrok wskazując, że skoro baner reklamowy w portalu usługodawcy był 

jednakowy dla wszystkich jego użytkowników – zarówno przed, jak i po zalogowaniu się – to trudno mówić, że portal 

przetwarzał dane osobowe klienta w celach marketingowych

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1429438,wyswietlanie-reklam-sprzeciw-klienta-cele-marketingowe-dane-osobowe-nsa.html

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1429438,wyswietlanie-reklam-sprzeciw-klienta-cele-marketingowe-dane-osobowe-nsa.html
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Onet ostrzega przed fałszywymi wiadomościami

▪ w ostatnim czasie do użytkowników poczty Onet kierowane były fałszywe wiadomości, w tym m.in. sugerujące np. 

możliwość rychłego zawieszenia lub usunięcia konta jeśli użytkownik nie zaloguje się na podlinkowanej, fałszywej stronie

▪ Onet ostrzega przed cyberprzestępcami i przypomina, że wiadomości pochodzące od Onet Polska oznaczone są ikona 

tarczy co oznacza, iż nadawca należy do grona nadawców zaufanych

Źródło: poczta Onet
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Postępowanie wobec PZU Pomoc

▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie względem PZU Pomoc, 

odpowiedzialnego za akcję „Wakacje z PZU Bezpieczne dziecko”

▪ przedmiotem postępowania są regulacje zawarte w usługa PZU dotyczące pozyskiwania zgody 

klientów lub potencjalnych klientów na  przetwarzanie danych w celach marketingowych spółek 

wchodzących w skład Grupy PZU

▪ udzielenie ww. zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego było warunkiem koniecznym do 

skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia dziecka

▪ dodatkowo przedmiotem postępowania jest kwestia informowania osób, których dane zostały 

pozyskane dla celów marketingowych o możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie w danym 

celu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1184

https://uodo.gov.pl/pl/138/1184
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Amerykańskie koncerny chcą federalnego prawa ochrony 
danych osobowych

▪ dyrektorzy generalni 51 firm technologicznych podpisali list otwarty do Kongresu, prosząc o federalne prawo dotyczące 

prywatności, które miałoby zastąpić ciągle rosnącą liczbę przepisów o ochronie danych osobowych pojawiających się na 

szczeblu stanowym

▪ list podpisali m.in. dyrektorzy Amazon, AT&T, Dell, IBM, Qualcomm, SAP, Salesforce, Visa, Mastercard, JP Morgan Chase, 

State Farm i Walmart

▪ w liście wskazuje się m.in., że różnorodność przepisów ochrony danych, które są obecnie uchwalane w wielu stanach 

USA przez kilka różnych agencji amerykańskich, jest jednym z powodów, dla których poszanowanie prywatności jest w 

takim problemem w Stanach Zjednoczonych

▪ wielu obrońców prywatności uważa jednak, że firmy technologiczne tak naprawdę nie dbają o interesy konsumentów, 

ale o własne i próbują agregować wszelkie przepisy dotyczące prywatności pod jednym dachem, gdzie grupy lobbystów 

mogą złagodzić wszelkie znaczące zabezpieczenia danych, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe

Źródło: https://www.zdnet.com/article/51-tech-ceos-send-open-letter-to-congress-asking-for-a-federal-data-privacy-law/

https://www.zdnet.com/article/51-tech-ceos-send-open-letter-to-congress-asking-for-a-federal-data-privacy-law/


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