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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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Resort pracy zgadza się z UODO w zakresie kontroli 
trzeźwości

▪ MRPiPS zgadza się z UODO, że pracodawcy nie mają prawa samodzielnie prowadzić wyrywkowych ani prewencyjnych 

kontroli trzeźwości załogi

▪ MRPiPS wskazało, że poza sytuacją, w której przepisy prawa wprost regulują możliwość przeprowadzenia badania stanu 

trzeźwości pracownika, pozyskiwanie takich danych jest dopuszczalne na podstawie jego zgody wyrażonej zgodnie z art. 

221b § 1 KP

▪ idąc za stanowiskiem UODO resort przyjął, że w świetle motywu 35 RODO stan nietrzeźwości pracownika, jako jego 

„stan fizjologiczny", należy zaliczyć do danych dotyczących zdrowia, które na gruncie prawa pracy mogą być 

przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z 221b § 1 KP czyli takiej, której inicjatorem jest pracownik

▪ art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości to przepis dający uprawnienie do przeprowadzenia kontroli wyłącznie przez 

uprawniony organ i to w przypadku kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie 

po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy - resort przyznaje, że pracodawca nie zawsze jest w stanie 

wykazać "uzasadnione podejrzenie" w rozumieniu tego przepisu i nie może wówczas zweryfikować stanu trzeźwości

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/309159978-Szef-nie-zmusi-do-sprawdzenia-trzezwosci.html

https://www.rp.pl/Firma/309159978-Szef-nie-zmusi-do-sprawdzenia-trzezwosci.html
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Miliony danych pacjentów w sieci

▪ miliony danych pacjentów z 50 krajów (najwięcej z USA) leżały na ogólnie dostępnych serwerach –

poinformowała rozgłośnia Bayerischer Rundfunk (BR)

▪ w ponad połowie przypadków zbiory te zawierają także zdjęcia medyczne, takie jak screening 

mamograficzny, prześwietlenia kręgosłupa i zdjęcia rentgenowskie

▪ dane te były dostępne jeszcze w ubiegłym tygodniu i pochodziły z pięciu różnych lokalizacji serwerów -

najwięcej z okolicy Ingolstadt w Bawarii i Kempen w Nadrenii Północnej-Westfalii

▪ najczęściej chodziło o zdjęcia wykonanie metodą rezonansu magnetycznego -w wykorzystywanych do tego 

urządzeniach powstają dwu- i trójwymiarowe zdjęcia wnętrza ciała a obrazy są przekazywane z urządzeń 

na specjalne serwery

▪ na te same serwery przekazywane są także zdjęcia rentgenowskie i ujęcia z tomografii komputerowej

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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Drony a ochrona danych osobowych

▪ przepisy RODO i ich część dotycząca nagrywania obrazu, dotyczą również bardzo popularnych ostatnio dronów

▪ z uwagi na to, iż drony mogą rejestrować dźwięk i obraz, a także zapisywać informacje o lokalizacji - zbierają one 

dane osobowe

▪ dziś praktycznie nie spotyka się już dronów bez wbudowanej na stałe lub dołączanej kamery – różnicę w podejściu 

do przepisów stanowi jednak zarówno sposób użytkowania drona, jak i dalsze wykorzystanie zarejestrowanych 

danych

▪ przepisy RODO nie znajdą zastosowania gdy sprzętu używamy dla własnych potrzeb, a zarejestrowane materiały 

nie są rozpowszechniane dalej, np. publikowane w internecie

▪ jeśli chcemy się pochwalić światu pięknymi ujęciami nagranymi za pomocą drona musimy zadbać o to, by na 

zdjęciach lub filmach, nagrane przypadkowo osoby nie były przedstawione w sposób umożliwiający ich 

identyfikację lub musimy posiadać zgodę na wykorzystanie ich wizerunku

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

https://grantthornton.pl/publikacja/rodo-a-pracownicze-plany-kapitalowe/
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UODO: Komisja reprywatyzacyjna ma niebezpieczny 
dostęp do danych osobowych

▪ komisja badająca stołeczną reprywatyzację działa na podstawie przepisów, które nie uwzględniają RODO - twierdzi 

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ Prezes UODO zastrzega wprawdzie, że Komisja działa „w interesie publicznym”, co pozwala na pewne wyjątki w 

stosowaniu RODO, ale i tak ustawę o Komisji należałoby poprawić

▪ stanowisko takie UODO przedstawił w odpowiedzi na wątpliwości RPO, który już rok temu, w wystąpieniu do 

urzędu zwracał uwagę, że komisja dostała pełny dostęp do informacji z KRS, KRK oraz centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych, a to oznacza możliwość przetwarzania tych danych bez wiedzy i zgody osób, których one dotyczą

▪ Prezes UODO przyznał, że analiza unormowań ustawy prowadzi do wniosku, że przepisy tego aktu prawnego nie 

zostały dostosowane do uregulowań RODO,  a to dlatego, że kiedy przepisy polskiego prawa były dostosowywane 

do europejskich zasad ochrony danych osobowych, to ustawa o komisji nie znalazła się w ogóle na liście ustaw do 

poprawy

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/rodo-komisja-reprywatyzacyjna-ma-niezgodny-z-prawem-dostep-do,474007.html

https://www.prawo.pl/prawo/rodo-komisja-reprywatyzacyjna-ma-niezgodny-z-prawem-dostep-do,474007.html
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Ochrona danych osobowych w wersji online

▪ z badania Mastercard wynika, że wciąż niemały odsetek polskich konsumentów ma stosunkowo bierną postawę wobec 

zagrożeń cyfrowych

▪ bierność szczególnie widać w deklarowanych postawach względem bezpieczeństwa danych online, które są związane z 

ich przechowywaniem i udostępnianiem - niemal połowa ankietowanych (44%) przyznaje, że niewiele wie na ten temat, 

a co piąty respondent (18%) nie jest nawet zainteresowany poszerzeniem wiedzy w tym zakresie

▪ ankietowani, jeśli chcą pogłębić wiedzę w tym obszarze, najczęściej korzystają z internetu (60%), 35% z nich 

poszukałoby natomiast pomocy u specjalisty z zakresu bezpieczeństwa, zaś co czwarty (25%) w swoim banku

▪ ponad 1/3 respondentów (36%) zapisuje swoje hasła w notatniku lub w cyfrowej formie

▪ niemal co czwarty ankietowany (23%) zmienia swoje hasła rzadziej niż raz do roku lub nie robi tego nigdy, zaś 15% 

respondentów robi to dopiero wtedy, kiedy zażąda tego usługodawca

▪ ponad 1/5 osób (22%) podaje swoje hasła najbliższym osobom z grona rodziny i znajomych

Źródło: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/ochrona-danych-osobowych-online-ile-tak-naprawde-wiemy-na-ten-temat-259276

https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/ochrona-danych-osobowych-online-ile-tak-naprawde-wiemy-na-ten-temat-259276
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Doradcy podatkowi będą mieli własny kodeks RODO

▪ samorząd doradców przygotowuje korporacyjny kodeks dotyczący procedur związanych z ochroną danych 

osobowych

▪ kodeks ma pomóc doradcom podatkowym zorientować się, jakie obowiązki nakładają na nich przepisy, 

zwłaszcza na styku regulacji dotyczących m.in. ochrony tajemnicy zawodowej doradców i obowiązku 

raportowania schematów podatkowych

▪ kodeks postępowania uszczegółowi i doprecyzuje postanowienia RODO w zakresie przetwarzania danych 

osobowych przez doradców podatkowych - w kodeksie znajdą się między innymi wytyczne w zakresie 

przeprowadzania oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w działalności doradcy podatkowego, zasad 

ochrony i zabezpieczania danych osobowych w pracy kancelarii, uporządkowane mają zostać również również

kwestie dotyczące przekazywania danych osobowych

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/kodeks-rodo-dla-doradcow-podatkowych,467699.html

https://www.prawo.pl/podatki/kodeks-rodo-dla-doradcow-podatkowych,467699.html
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Wyciek danych obywateli Ekwadoru

▪ na ogólnodostępnym serwerze chmurowym znalazły się dane niemal wszystkich obywateli Ekwadoru

▪ dostęp do serwera został już ograniczony przez krajowy zespół ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty 

komputerowe

▪ ogólnie dostępna baza danych zawierała nazwiska, informacje finansowe i dane osobiste ok. 17 milionów osób, w tym 

6.7 miliona dzieci

▪ znalezione dane obejmowały także m.in. osobiste numery identyfikacyjne, numery telefonów, dane stanu cywilnego, 

informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej

▪ baza zawierała też dane dot. kont klientów jednego z największych banków Ekwadoru oraz dokumenty podatkowe firm

▪ ujawnione dane mogą być bardzo cenne dla miejscowych gangów przestępczych, gdyż zawierają informacje o bogatych 

obywatelach Ekwadoru, jak ich adresy domowe, czy mają dzieci, jakimi samochodami i o jakich numerach 

rejestracyjnych jeżdżą

Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/wyciekly-dane-obywateli-ekwadoru/7svecyr

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/wyciekly-dane-obywateli-ekwadoru/7svecyr
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NSA: Dane osobowe z CV przetwarzane legalnie przez 
pośrednika

▪ zleceniobiorca, który przyjmuje CV w imieniu administratora nie ma obowiązku podawać adresu i innych danych kontaktowych 

firmy zlecającej usługę, a IOD nie ma uprawnień, aby skontrolować bazę danych spółki, która zlecenie przyjęła - orzekł NSA

▪ skarżący wysłał do firmy pośredniczącej w zatrudnieniu swoje CV i list motywacyjny on-line jako odpowiedź na ogłoszenie o pracę -

obok warunków, które musi spełniać kandydat, nie podano o jakie przedsiębiorstwo chodzi

▪ skarżący zwrócił się do spółki, której przesłał CV z pytaniem, kto miał być pracodawcą i kto przetwarza jego dane osobowe - spółka 

odpowiedziała, że posiada jego dane, gdyż mężczyzna wcześniej składał CV, ale w tym wypadku go nie zarejestrowała - ogłoszenie 

należało do tzw. ukrytych i miejsce pracy oraz stanowisko nie było znane

▪ na odmowę udostępnienia informacji skarżący poskarżył się GIODO (obecnie UODO) – organ oświadczył jednak, że spółka nie ma 

obowiązku podawać szczegółów oferty dlatego, że pełniła rolę zleceniobiorcy, ale nie jest administratorem danych

▪ sprawa ostatecznie trafiła przed NSA - NSA oddalił skargę i wskazał, że rację miał GIODO i od zleceniobiorcy nie można żądać 

wypełniania takich obowiązków jak od administratora danych, a wydruki komputerowe, które miały świadczyć o wysłanym CV i 

liście motywacyjnym nie dowodzą, że skarżący aplikował w celu otrzymania stanowiska

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/dane-osobowe-z-cv-przetwarzane-legalnie-przez-posrednika-wyrok,470054.html , wyrok NSA z dnia 5 września 2019 r. 

sygn. akt I OSK 2149/17

https://www.prawo.pl/kadry/dane-osobowe-z-cv-przetwarzane-legalnie-przez-posrednika-wyrok,470054.html
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Sprawozdanie z działalności Kościelnego IOD

▪ Kościelny Inspektor Ochrony Danych opublikował sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 2 maja 2018 r. do 6 

czerwca 2019 r.

▪ w tym czasie Kościelny IOD m.in.:

✓ przeprowadził sześć postępowań wyjaśniających dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których to 

sprawach powziął informację ze środków społecznego przekazu,

✓ zakończył procedowanie ośmiu postępowań w sprawach rozpoczętych w wyniku zgłoszenia naruszenia ochrony 

danych,

✓ przeprowadził samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami z ochrony danych ponad pięćdziesiąt 

szkoleń, wykładów i prelekcji,

✓ w ramach doradzania administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w Kościele w zakresie ochrony 

danych osobowych wydał ponad dwieście pięćdziesiąt indywidualnych interpretacji,

Źródło: https://episkopat.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-koscielnego-inspektora-ochrony-danych-za-okres-od-2-maja-2018-r-do-6-czerwca-2019-r/

https://episkopat.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-koscielnego-inspektora-ochrony-danych-za-okres-od-2-maja-2018-r-do-6-czerwca-2019-r/
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Morele.net z karą 660 tys. EURO

▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 2,8 miliona złotych (ok. 660 tys. EURO) kary na serwis morele.net

▪ w połowie grudnia sklep morele.net rozesłał do swoich klientów maila z informacją, że doszło do nieuprawnionego dostępu 

do danych osobowych : adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (jeśli zostało podane) oraz hasła w postaci 

zaszyfrowanego ciągu znaków (hash), a także danych z dowodów osobistych

▪ zdaniem Prezesa UODO zastosowane przez spółkę środki organizacyjne i techniczne nie były odpowiednie do istniejącego 

ryzyka związanego z przetwarzaniem, przez co dane około 2 mln 200 tys. osób dostały się w niepowołane ręce

▪ nakładając karę, organ nadzorczy stwierdził, że naruszenie, do jakiego doszło, miało znaczną wagę i poważny charakter oraz 

dotyczyło dużej skali osób, a także w jego wyniku powstało wysokie ryzyko negatywnych skutków, jak np. tzw. kradzież 

tożsamości

▪ przy ustalaniu wysokości kary Prezes UODO wziął jednak pod uwagę okoliczności łagodzące, jak np.: podjęcie przez spółkę 

działań zmierzających do usunięcia naruszenia, dobrą współpracę z administratorem oraz to, że wcześniej spółka nie 

dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1189

https://uodo.gov.pl/pl/138/1189
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