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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
TSUE o zgodzie na cookies

▪ 1 października br. TSUE uznał, że zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookies jest nieważna, jeśli została udzielona

za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru

▪ nie ma przy tym znaczenia, czy informacje w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe

▪ prawo unijne ma bowiem chronić użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem 

wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi

▪ wyrok TSUE nie zaskakuje, bo RODO wprost zabrania zbierania zgody przez domyślnie zaznaczone okienka

▪ pozostaje jednak pytanie, czy nadal można stosować mechanizm zbierania zgody przez „ustawienia przeglądarki” –zdaniem 

ekspertów taka możliwość nadal istnieje, ponieważ wynika wprost z obowiązujących polskich przepisów, a odejście od niej 

może nastąpić dopiero w rozporządzeniu ePrivacy, nad którym pracuje UE

▪ Należy pamiętać, że dopiero, gdy pliki cookies mogą mieć charakter danych osobowych, należy dostosować do RODO formę 

zgody i treść informacji podawanych przy okazji ich instalowania

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/po-wyroku-tsue-domyslna-zgoda-na-pliki-cookies-nie-wystarczy,481367.html

https://www.prawo.pl/biznes/po-wyroku-tsue-domyslna-zgoda-na-pliki-cookies-nie-wystarczy,481367.html


2
Sędzia zgubił pendrive z projektami wyroków 

▪ jeden z sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi zgubił pendrive, na którym znajdowały się dane wielu osób, w 

tym m.in. projekty wyroków i ich uzasadnienia

▪ sędzia zgubił pendrive na początku ubiegłego miesiąca

▪ 12 września Sąd Okręgowy w Łodzi opublikował na swojej stronie internetowej komunikat, w którym 

informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, nad których sprawami pracował sędzia

▪ sprawa jest poważna, bo na pendrivie znajdowały się projekty postanowień, wyroków oraz uzasadnień do 

nich – a w dokumentach tych znajdują się nie tylko dane osobowe wielu ludzi, ale także informacje dot. ich 

sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz numery kont i adresy

▪ sąd poinformował o naruszeniu Urząd Ochrony Danych Osobowych

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25270052,lodz-sedzia-zgubil-pendrive-z-danymi-wrazliwymi-wielu-ludzmi.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25270052,lodz-sedzia-zgubil-pendrive-z-danymi-wrazliwymi-wielu-ludzmi.html


3
Zapłać lub się wstydź

▪ specjalny zespół powołany w CERT Polska, aby reagować na incydenty bezpieczeństwa w sieci internetowej, ostrzega 

przed nową odsłoną akcji wyłudzania pieniędzy w sieci

▪ złodzieje szantażują ofiary rzekomymi nagraniami wideo z ich udziałem oraz twierdzą, że jedynym sposobem na 

uniknięcie kompromitacji jest zapłacenie okupu

▪ eksperci ostrzegają, że cyberprzestępcom udało się pozyskać rozszerzone dane o ofierze (w tym PESEL, numer 

telefonu, lokalizacja ofiary)

▪ oszuści, podobnie jak robili to już w przeszłości, wysyłają do przypadkowych osób wiadomości e-mail, w których grożą 

upublicznieniem rzekomo posiadanych przez nich intymnych nagrań wideo z udziałem ofiar

▪ zespół CERT ostrzega przed naiwnością w takich przypadkach i zachęca, żeby przypadki otrzymania podobnej wiadomości e-

mail zgłaszać na stronie https://incydent.cert.pl

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zaplac-lub-zyj-w-piekle-ze-wstydu-Szantazem-wyludzaja-pieniadze-7745752.html

https://incydent.cert.pl/
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zaplac-lub-zyj-w-piekle-ze-wstydu-Szantazem-wyludzaja-pieniadze-7745752.html


4
Wyciekły dane graczy

▪ adresy e-mail, nazwy użytkowników i daty urodzenia 1600 graczy, którzy zarejestrowali się w globalnej 

serii gier EA FIFA 20 Global Series, były widoczne dla innych, którzy odwiedzili stronę rejestracji wkrótce 

po jej uruchomieniu

▪ w odpowiedzi na obawy przedstawione m.in. w mediach społecznościowych EA usunęła stronę w ciągu 

30 minut od uruchomienia, aby zbadać przyczynę naruszenia

▪ firma ogłosiła później na Twitterze, że błąd, który doprowadził do ujawnienia danych, został naprawiony 

i że rejestracje w FIFA 20 Global Series zostaną ponownie otwarte w najbliższych dniach

▪ EA wskazała, że podejmuje kroki w celu skontaktowania się z graczami, których dane zostały ujawnione 

w celu uzyskania dodatkowych informacji i ochrony ich kont

Źródło: https://www.teiss.co.uk/ea-sports-data-leak/

https://www.teiss.co.uk/ea-sports-data-leak/


5
Postępowanie ws. głosowania na projekty gdańskiego 
budżetu obywatelskiego

▪ policja w Gdańsku prowadzi dwa postępowania ws. głosowania na projekty budżetu obywatelskiego - chodzi o 

wykorzystanie danych osobowych

▪ portal trojmiasto.pl przypomina, że chodzi o wykryte nieszczelności elektronicznego systemu do głosowania -

„Udowodniliśmy, że system nie weryfikował powiązania numeru PESEL z jego faktycznym posiadaczem. Do 

istniejącego numeru pozyskanego z ogólnodostępnych rejestrów wystarczyło przypisać jakiekolwiek imię i nazwisko, 

by głos został uznany za ważny.”

▪ rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przyznała, że policja prowadzi dwa postępowania 

sprawdzające dotyczące przetwarzania bez upoważnienia danych osobowych w postaci numerów PESEL 

podczas głosowania

▪ w obu sprawach policjanci przyjęli zawiadomienia o przestępstwie z Ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz wnioski o ściganie sprawców

Źródło: https://www.tvp.info/44672809/postepowanie-ws-glosowania-na-projekty-gdanskiego-budzetu-obywatelskiego

https://www.tvp.info/44672809/postepowanie-ws-glosowania-na-projekty-gdanskiego-budzetu-obywatelskiego


6
Google pozwane o naruszenie ochrony danych

▪ w Wielkiej Brytanii może ruszyć sprawa pozwu zbiorowego dla Google'a za gromadzenie danych o użytkownikach iPhone’ów

▪ pozew złożył były dyrektor organizacji Which? Richard Lloyd, który oskarżył Google'a o naruszenie zasad prawa ochrony 

danych osobowych obowiązującego w Wielkiej Brytanii (Data Protection Act z 1998 r.)

▪ według Lloyda Google w tajemnicy gromadziło dane o użytkownikach iPhone'ów w latach od 2011 do 2012 obchodząc 

wybrane przez nich ustawienia prywatności na telefonach i gromadząc dane z przeglądarki Safari

▪ chodzi o informacje takie jak grupa etniczna, do której należeli użytkownicy, ich orientacja seksualna, a także informacje dot. 

finansów i zdrowia tych osób

▪ następnie Google miało tworzyć grupy kategoryzujące użytkowników pod kątem profilowania na potrzeby przekazu 

marketingowego i oferowało reklamodawcom możliwość wykorzystania tych danych

▪ o ile proces przeciwko Google'owi zakończy się wygraną, użytkownicy będą mogli liczyć na odszkodowania w wysokości około 

750 funtów na osobę

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/google-pozwany-o-naruszenie-ochrony-danych-w-wlk-brytanii

https://www.cyberdefence24.pl/google-pozwany-o-naruszenie-ochrony-danych-w-wlk-brytanii


7
Stanowisko UODO może utrudnić zakładanie PPK

▪ z newslettera wysłanego przez UODO wynika, że w przepisach o PPK nie ma podstaw do zbierania przez 

przedsiębiorców numerów telefonów pracowników i ich adresów mailowych

▪ te dane natomiast są potrzebne firmom ubezpieczeniowym do kontaktowania się z uczestnikami planów - bez 

zgody mogą im wysyłać korespondencję wyłącznie na papierze, co oznacza ogromne koszty wysyłki listów

▪ gdy „Rzeczpospolita" zwróciła się do UODO o wyjaśnienia, okazało się, że stanowisko zawarte w newsletterze nie 

jest ostateczne

▪ dyrektor zespołu ds. sektora zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa w UODO wyjaśnia, że publikacja na temat tych 

regulacji przygotowana dla IOD stanowiła punkt wyjścia do dyskusji o interpretacji przepisów o PPK w zakresie 

ochrony danych

▪ po uwzględnieniu sugestii środowisk współpracujących Prezes UODO ma zaprezentować wkrótce wiążące 

stanowisko w tej sprawie

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/310039986-RODO-stanowisko-UODO-moze-utrudnic-zakladanie-PPK.html

https://www.rp.pl/Kadry/310039986-RODO-stanowisko-UODO-moze-utrudnic-zakladanie-PPK.html


Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany, 
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