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1
Stanowisko UODO w sprawie zatrudniania IOD w 
strukturach służby cywilnej

▪ Prezes UODO podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące  zainicjowania stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą 

na zatrudnianie w strukturach Służby Cywilnej inspektora ochrony danych na odrębnym stanowisku

▪ w kwietniu br. Prezes UODO zwróciła się do Szefa Służby Cywilnej o podjęcie działań legislacyjnych w celu  uzupełnienia 

wykazu stanowisk urzędniczych o stanowisko IOD

▪ UODO wskazuje, że istniejąca w architekturze stanowisk urzędniczych luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z 

obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a RODO

▪ szef Służby Cywilnej stwierdził, że wskazany w RODO obowiązek wyznaczenia w podmiotach publicznych IOD nie 

stanowi konieczności tworzenia nowych stanowisk, gdyż zgodnie z RODO, IOD może wykonywać inne obowiązki

▪ UODO nie zgadza się z powyższym stanowiskiem i wskazuje, że wykonywanie zadań IOD przekazuje się często 

dotychczas zatrudnionym pracownikom, niebędących na stanowiskach podległych bezpośrednio kierownikowi urzędu, a 

taka praktyka uniemożliwia tym osobom prawidłowe, zgodne z prawem wykonywanie zadań i narusza przepisy RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1193

https://uodo.gov.pl/pl/138/1193


2
Wyrok TSUE umocnił pozycję Google?

▪ w wyroku z 24 września 2019 r. TSUE stwierdził, że operator wyszukiwarki internetowej nie jest 

zobowiązany do usunięcia linków ze wszystkich wersji swej wyszukiwarki

▪ Google może stosować RODO tylko na terytorium Unii Europejskiej

▪ dla użytkowników oznacza to chociażby tyle, że gdy usuną oni informacje z określonej strony www, i będą 

chcieli usunąć je z wyników wyszukiwania Google, Google zrobi to tylko w UE – dla użytkowników spoza UE, 

usunięte treści będą cały czas widoczne

▪ aby przestrzegać RODO tylko na terytorium UE, Google musi jednak wiedzieć, gdzie w danej chwili 

przebywa użytkownik

▪ oznacza to, że platformy takie jak Google uzyskały bardzo solidny argument, którego dotychczas nie miały -

wprowadzając geolokalizację wykonują wyrok najważniejszego unijnego sądu TSUE

Źródło: https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/po-wyroku-tsue-google-bedzie-jeszcze-silniejszy,2630688,4141

https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/po-wyroku-tsue-google-bedzie-jeszcze-silniejszy,2630688,4141


3
Naruszenie ochrony danych osobowych w Auchan

▪ pracownik Auchan odpowiedzialny za obsługę płac wysłał pocztą mailową plik zawierający takie dane pracowników, jak m.in. 

imię i nazwisko, PESEL, stanowisko, wynagrodzenie netto, data zatrudnienia i data zakończenia pracy

▪ pracownik natychmiast poinformował o pomyłce przełożonego, który następnie niezwłocznie poprosił dział IT o usunięcie 

pliku z bazy serwera - plik został usunięty w ciągu 30 minut od zgłoszenia

▪ firma twierdzi, że szybko zareagowała i w należyty sposób poinformowała pracowników oraz Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych o tym incydencie

▪ z postawy Auchan, a zwłaszcza informacji przekazywanych na temat incydentu pracownikom, nie jest natomiast zadowolony 

zakładowy związek NSZZ "Solidarność” - jego przedstawiciele napisali do Prezesa UODO, gdzie wnoszą m.in. o stwierdzenie 

naruszenia ochrony danych osobowych, skutkujące ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

▪ związkowcy zwracają uwagę, że znana jest tylko wersja zdarzenia przedstawiona przez Auchan i nie mają informacji do kogo 

rzeczywiście dane trafiły i czy osoby te są upoważnione do przetwarzania danych będących w zasobach administratora

Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/naruszenie-ochrony-danych-osobowych-w-auchan-zwiaz,57131/3

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/naruszenie-ochrony-danych-osobowych-w-auchan-zwiaz,57131/3


4
Zwolnienia i nagany za RODO

▪ z Wydziału Komunikacji suwalskiego Ratusza wyciekły dokumenty wraz z danymi osobowymi

▪ sprawę wykryli informatycy urzędu miejskiego, monitorujący wewnętrzną sieć urzędu oraz pracę urzędników

▪ ich uwagę zwrócił zwiększony transfer danych - pliki zawierające dane wrażliwe: imiona, nazwiska, numery PESEL, 

były przesyłane na zewnętrzny, prywatny adres e-mail Naczelnik Wydziału Komunikacji

▪ pomimo, że wyciek ograniczył się tylko do prywatnych skrzynek pracowników to Ratusz, zobowiązany prawem, o 

całej sprawie poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

prokuraturę

▪ Naczelnik Wydziału została zwolniona dyscyplinarnie, a pracownicy otrzymali nagany

▪ to jednak nie wszystko, bo kodeks karny zgodnie z artykułem 266, za ujawnienie informacji zastrzeżonych lub 

służbowych przewiduje karę do 3 lat więzienia

Źródło: https://bialystok.tvp.pl/44459231/wyciek-danych-z-urzedu-miejskiego-w-suwalkach

https://bialystok.tvp.pl/44459231/wyciek-danych-z-urzedu-miejskiego-w-suwalkach


5
Kodeksy RODO dla ochrony zdrowia już jesienią? 

▪ dwa kodeksy branżowe dotyczące ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia zostały złożone do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych

▪ jeden złożyła Polska Federacji Szpitali, a drugi Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 

Zielonogórskie

▪ oba kodeksy są w trakcie oceny i wyjaśniania zaproponowanych postanowień z ich autorami

▪ Rzecznik UODO potwierdza, że trwają prace i z pewnością zatwierdzenie kodeksów nastąpi tak szybko jak będzie to 

możliwe, ale też wskazuje, że nie wszystko w tej materii zależy od UODO

▪ gdy kodeks zostanie zaakceptowany przez UODO, wtedy placówki stosując się do niego będą mieć pewność, że działają 

zgodnie prawem i standardami branżowymi

▪ przestrzeganie kodeksu postępowania jest badane w razie konieczności nałożenia przez UODO sankcji za naruszenie 

ochrony danych - jest to czynnik wpływający na zmniejszenie wymiaru ewentualnej administracyjnej kary pieniężnej

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/jesienia-mozliwe-uchwalenie-kodeksow-rodo-dla-ochrony-zdrowia,478072.html

https://www.prawo.pl/zdrowie/jesienia-mozliwe-uchwalenie-kodeksow-rodo-dla-ochrony-zdrowia,478072.html


6
Telefoniczne udzielanie informacji pacjentowi

▪ w związku z zapytaniami farmaceutów o zakres informacji, jakie można udzielić pacjentowi telefonicznie, Śląska 

Izba Aptekarska skieruje zapytanie do UODO

▪ dotyczy to sytuacji, w której do apteki dzwoni pacjent lub jego krewny i prosi o sprawdzenie, czy recepta 

została właściwie zrealizowana lub prosi o zweryfikowanie innych informacji zawartych na recepcie

▪ Izba podkreśla, że w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca domaga się podania danych wrażliwych, apteki mają prawo 

zadać pytania kontrolne np.: czy recepta była dla osoby dzwoniącej, poprosić o podanie numeru PESEL, etc.

▪ niemniej zawsze należy ocenić, czy udzielana informacja ma wpływ na zdrowie pacjenta, a jeżeli tak, to 

odpowiedzi należy udzielić po pytaniu kontrolnym np.: nazywam się xxx, wczoraj realizowałam receptę i 

chciałem/łam zapytać, co tam było przepisane?

Źródło: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8020

https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8020


7
Szybciej można kupić dane niż złożyć skargę

▪ w Polsce kwitnie nielegalny handel danymi osobowymi - korzystając z naszych skradzionych personaliów, przestępcy 

wyłudzają kredyty, robią na nasze konto zakupy lub natrętnie wysyłają reklamy

▪ na początku września reporterzy TVN pokazali, jak łatwo można kupić potężną, liczącą kilkaset tysięcy pozycji bazę 

danych, zawierającą dane osobowe klientów jednego z banków

▪ sprawa została zgłoszona do UODO zarówno przez stację jak i kilka osób, których dane zostały zakupione

▪ postępowanie zostało wszczęte po interwencji reportera, czyli ponad miesiąc od pierwszego zawiadomienia - przez ten 

czas ogłoszenia o sprzedaży danych osobowych były cały czas dostępne w Internecie

▪ z ostatnich raportów wynika, że w Polsce osiem na sto wniosków o kredyt, czy inne usługi finansowe są próbą oszustwa

▪ eksperci wskazują też, że danych osobowych w wielu przypadkach pozbywamy się na własne życzenie - popularnym 

sposobem jest wysyłanie CV w odpowiedzi na wirtualne, często fałszywe ogłoszenia o pracę, często też bierzemy udział 

w promocjach, czy programach lojalnościowych, gdzie w zamian za kilkuprocentowy rabat wysyłamy ankietę z danymi

Źródło: https://uwaga.tvn.pl/szybciej-mozna-kupic-nasze-dane-niz-zlozyc-skarge-oficjalna-strona-programu-uwaga-tvn,303707,n.html

https://uwaga.tvn.pl/szybciej-mozna-kupic-nasze-dane-niz-zlozyc-skarge-oficjalna-strona-programu-uwaga-tvn,303707,n.html
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Pierwsze sprawozdanie Prezesa UODO

▪ sprawozdanie z działalności Prezesa UODO wpłynęło do Sejmu RP w dniu 29 sierpnia 2019 r.  (na dwa dni przed terminem), a na stronie 

internetowej UODO informacja wraz ze sprawozdaniem została opublikowana 6 września 2019 r.

▪ sprawozdanie obejmuje działalność Prezesa UODO od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. oraz działalność GIODO od 1 stycznia do 24 maja 2018 r.

▪ ze sprawozdania możemy dowiedzieć się m.in. że:

• zatrudnienie w UODO na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 232,25 etatu (tj. 235 osób), przy czym na stanowiskach merytorycznych zatrudnionych było 194 osób, a na 

stanowiskach pomocniczych 39 osób - wyższe wykształcenie posiadało 210 pracowników, w tym 122 legitymowało się wykształceniem wyższym prawniczym,

• w 2018 r. wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 77 skarg na decyzje lub postanowienia GIODO lub Prezesa UODO,

• w okresie sprawozdawczym do organu wpłynęło 5565 skarg, z czego przeszło 4550 wpłynęło w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2018 r. ,

• w dniu 25 maja 2018 r. przedmiotem postępowań przed Prezesem UODO było 4417 skarg, które wpłynęły przed tą datą, z czego od 1 stycznia 2018 r. wpłynęło 1330 skarg,

• we względu na dużą liczbę skarg wniesionych w poprzednim okresie sprawozdawczym, w 2018 r. przeważająca większość postępowań była prowadzona w związku ze skargami 

wniesionymi przed 25 maja 2018 r.

• efektywność prowadzonych działań egzekucyjnych mających na celu wykonanie przez zobowiązanych nałożonych na nich w decyzjach administracyjnych obowiązków od 25 maja w 

2018 r. przedstawia się następująco: spośród 50 decyzji wykonanych zostało przez zobowiązanych 47 decyzji

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/437/1173

https://uodo.gov.pl/pl/437/1173
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