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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
Rzecznik MŚP powołuje Zespół roboczy ds. kontroli 
trzeźwości 

▪ Rzecznik MŚP powołuje Zespół roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy i zaprasza do niego przedstawicieli resortów pracy,

cyfryzacji, zdrowia i Prezesa UODO

▪ prace w Zespole mają na celu przeprowadzenie wspólnej debaty oraz wypracowanie ewentualnych rozwiązań legislacyjnych 

umożliwiających pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości pracowników w branżach szczególnie narażonych na to zjawisko

▪ w lipcu Rzecznik MŚP do MRPiPS o wydanie objaśnienia dotyczącego kontroli badania stanu trzeźwości pracowników – w tym 

wyjaśnienie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli, a także czy 

dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia

▪ w sierpniu MRPiPS wskazało m.in., że art. 17 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest przepisem 

szczególnym stanowiącym podstawę do pozyskiwania danych o stanie trzeźwości pracownika z inicjatywy pracodawcy, w okolicznościach 

i na zasadach w nim uregulowanych

▪ tym samym przesłanka „uzasadnionego podejrzenia”, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol 

w czasie pracy stanowi przeszkodę dla przeprowadzania kontroli w sposób „prewencyjny” czy „wyrywkowy”

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-powoluje-zespol-roboczy-ds-kontroli-trzezwosci-w-miejscu-pracy-i-zaprasza-do-niego-przedstawicieli-resortow-

pracy-cyfryzacji-zdrowia-i-prezesa-uodo/

https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-powoluje-zespol-roboczy-ds-kontroli-trzezwosci-w-miejscu-pracy-i-zaprasza-do-niego-przedstawicieli-resortow-pracy-cyfryzacji-zdrowia-i-prezesa-uodo/
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Dłużnik nie zasłoni się ochroną danych osobowych

▪ w przypadku sprzedaży przeterminowanego zobowiązania nie jest potrzebna zgoda dłużnika do 

przetwarzania jego danych osobowych – o takie zezwolenie nie muszą się starać biura informacji 

gospodarczej

▪ Rozpatrując kwestię wierzytelności, to nie zgoda osoby jest podstawą przetwarzania jej danych, a konkretne 

przepisy. Należy wziąć tu pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego, które pozwalają bez zgody dłużnika przenieść 

wierzytelność na osobę trzecią. Może nią być także firma windykacyjna. Stanowi o tym art. 509 kodeksu 

cywilnego, odnoszący się do cesji. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, 

w szczególności roszczenie o zaległe odsetki - informuje Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO

▪ dłużnik ma jednak prawo wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, 

niekompletności, przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych 

mających status informacji aktualnych

Źródło: https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/dluznik-nie-zasloni-sie-ochrona-danych-osobowych-przed,2631685,4141

https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/dluznik-nie-zasloni-sie-ochrona-danych-osobowych-przed,2631685,4141
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Firmy telemarketingowe tworzą kodeks RODO

▪ kojarzona ze "sprzedażą garnków" branża telemarketingu odcina się od tego wizerunku i dąży wypracowania najwyższych i 

zgodnych z prawem standardów pracy - jednym z prowadzących do tego środków ma być branżowy kodeks dotyczący 

ochrony danych osobowych

▪ kodeks ma obejmować nie tylko telemarketing, ale cały marketing bezpośredni, czyli również e-mail marketing, marketing za 

pośrednictwem przesyłek tradycyjnych (tzw. direct mailing), czy też marketing w bezpośrednim kontakcie z klientem, tj. cały 

obszar, w którym występuje jakiś rodzaj bezpośredniego kontaktu pomiędzy firmą a klientem lub potencjalnym klientem

▪ kodeks nie będzie poruszał zagadnień związanych ze stosowaniem tzw. ciasteczek, tworzeniem profili marketingowych w 

sieci, czy reklamy kontekstowej

▪ branża ma nadzieję, że uda się przyjąć kodeks do stosowania wraz z akredytacją dla podmiotu monitorującego w pierwszej 

połowie 2020 roku

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kodeks-branzowy-dotyczacy-ochrony-danych-osobowych-w-firmach,481981.html

https://www.prawo.pl/biznes/kodeks-branzowy-dotyczacy-ochrony-danych-osobowych-w-firmach,481981.html


4
Wirtualne pomysły Francji

▪ administracja prezydenta Emmanuela Macrona chce, by Francja była pierwszym krajem europejskim z wirtualnymi 

dowodami tożsamości, powiązanymi z rozpoznawaniem twarzy

▪ aby korzystać z usług publicznych przez Internet trzeba będzie nakręcić krótki filmik ze swoją twarzą w roli głównej, 

robiąc przy tym serię min, tak aby system rozpoznał obywatela niezależnie od jego emocji - nagrane rysy 

porównane zostaną do zdjęć z paszportu

▪ ponadto, rząd planuje zezwolić skarbówce na korzystanie z mediów społecznościowych w celu wyłapywania 

oszustów podatkowych - przejrzane zostaną więc wszystkie zdjęcia z wakacji na Instagramie, statusy z 

geolokalizacją na Facebooku czy zakupy w sieci

▪ temu wszystkiemu sprzeciwia się CNIL (odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych), twierdząc że 

wprowadzenie takiego systemu byłoby równoznaczne ze złamaniem RODO

Źródło: https://spidersweb.pl/bizblog/ryanair-rzeszow-ciecia/

https://spidersweb.pl/bizblog/ryanair-rzeszow-ciecia/


5
Oblicz ryzyko naruszenia poufności informacji w Twojej 
firmie

▪ Firma Egress opracowała ciekawe narzędzie do obliczenia ryzyka naruszenia poufności informacji w 

firmie

▪ narzędzie wylicza liczbę potencjalnych incydentów, które mogą zadziać się w przeciągu 12 miesięcy

▪ pod uwagę bierze się takie informacje jak: liczba skrzynek mailowych, branża, poziom stresu wśród 

pracowników, oraz poziom przemęczenia wśród pracowników

▪ narzędzie dostępne jest pod adresem: https://www.egress.com/insider-breach-

calculator/calculator#results-calculator

https://www.egress.com/insider-breach-calculator/calculator#results-calculator


6
Fałszywe maile o naruszeniu danych osobowych

▪ do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały od osób, które otrzymują maile z informacją o 

nieuprawnionym ujawnieniu danych osobowych z adresów tych osób

▪ UODO ostrzega, by nie klikać w link zawarty w takiej wiadomości - to atak phishingowy

▪ w treści maila jest informacja o tym, by w celu złożenia wyjaśnień dotyczących rzekomego naruszenia ochrony 

danych kliknąć w link - podany adres wygląda jakby odsyłał do zakładki Kontakt na stronie internetowej 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (który przestał istnieć 25 maja 2018 r.)

▪ Urząd już powiadomił o zdarzeniu organy ścigania

▪ UODO nie zawiadamia mailem o rzekomym naruszeniu ochrony danych - nigdy też nie wymaga kliknięcia w 

link w celu złożenia wyjaśnień

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/310109975-UODO-ostrzega-przed-falszywymi-e-mailami-o-naruszeniu-danych-

osobowych.html?fbclid=IwAR1aYcRYILrLktnW3i1OXTKuaJ487FPwXtMTrrvDqmsQ6wcXl-siM2y_MY0

https://www.rp.pl/Dane-osobowe/310109975-UODO-ostrzega-przed-falszywymi-e-mailami-o-naruszeniu-danych-osobowych.html?fbclid=IwAR1aYcRYILrLktnW3i1OXTKuaJ487FPwXtMTrrvDqmsQ6wcXl-siM2y_MY0


7
Amerykański senator chce zwiększyć prywatność 
użytkowników

▪ amerykański senator Cory Gardner zaproponował prawo wymagające umieszczania ostrzeżeń na 

opakowaniach urządzeń wyposażonych w kamerę lub mikrofon łączących się z Internetem. - bez 

oznaczeń konsumenci są narażeni na naruszanie prywatności

▪ senator wskazał, że podobnie jak w przypadku alergenów w produktach żywnościowych, opakowania 

sprzętów elektronicznych powinny zawierać ostrzeżenia o obecności sprzętu nagrywającego

▪ proponowane prawo nie definiuje przy tym, jak miałyby wyglądać owe oznaczenia - odpowiednie 

wytyczne zapewnić ma Federalna Komisja Handlu

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/amerykanski-senator-chce-zwiekszyc-prywatnosc-uzytkownikow-ostrzezenia-na-kamerach-i-mikrofonach

https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/amerykanski-senator-chce-zwiekszyc-prywatnosc-uzytkownikow-ostrzezenia-na-kamerach-i-mikrofonach


8
Ludzie zaczęli dbać o prywatność

▪ badania przeprowadzone przez DuckDuckGo (autorów popularnej wyszukiwarki będącej alternatywą dla Google) pokazują, 

że świadomość problemu ochrony prywatności wśród użytkowników rośnie

▪ bazując na losowej, reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców USA, twórcy wyszukiwarki wykazali, że aż 79,2% zadbało 

o dostosowanie ustawień prywatności na swoich kontach w serwisach społecznościowych - w tym celu podjęli następujące 

działania:

- 43,1% usunęło swoje informacje personalne lub część archiwalnych postów

- 25% ustawiło swoje profile jako prywatne

- 34,8% zdecydowało się wyłączyć tagi związane z lokalizacją

- 38,2% zmieniło uprawnienia aplikacji

• dodatkowo około 23% użytkowników zdecydowało się na skasowanie lub deaktywowanie swojego konta w mediach 

społecznościowych - z tego 28,5% dotyczyło profilu na Twitterze, a 30,5% na Instagramie

Źródło: https://www.pcformat.pl/News-Badania-DuckDuckGo-udowadniaja-ze-ludzie-zaczeli-dbac-o-prywatnosc,n,21292

https://www.pcformat.pl/News-Badania-DuckDuckGo-udowadniaja-ze-ludzie-zaczeli-dbac-o-prywatnosc,n,21292


9
Tanie smartfony zagrożeniem dla prywatności

▪ jak wynika z raportu udostępnionego przez serwis Fast Company, tanie smartfony o słabych zabezpieczeniach stanowią 

bardzo poważne zagrożenie dla prywatności miliardów osób - problem dotyczy głównie użytkowników z państw 

rozwijających się

▪ przykładem telefonu, który stwarza duże zagrożenie dla prywatności użytkowników jest według serwisu popularny na 

Filipinach model MYA2 MyPhone, opisany przez specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa jako "koszmar dla prywatności i 

bezpieczeństwa„

▪ MYA2 MyPhone to urządzenie wyposażone w nieaktualną wersję Androida, w której występują znane podatności 

bezpieczeństwa niemożliwe do naprawienia bądź załatania, ma również zainstalowane aplikacje, których nie można 

zaktualizować ani usunąć, a które także zawierają luki bezpieczeństwa i prywatności

▪ wiele osób o niskich dochodach, które z Internetu korzystają z użyciem smartfonów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 

ich prywatność jest naruszana przez producentów aplikacji i sprzętu elektronicznego, jednakże w ich odczuciu nie mają oni 

innego wyboru, jak tylko przystać na to

Źródło: https://cyberdefence24.pl/eksperci-alarmuja-tanie-smartfony-zagrozeniem-dla-prywatnosci

https://cyberdefence24.pl/eksperci-alarmuja-tanie-smartfony-zagrozeniem-dla-prywatnosci
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UODO edukuje

▪ na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiły się praktyczne wskazówki:

1) Jak chronić swoje dane osobowe? https://uodo.gov.pl/pl/138/1221

2) Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości? https://uodo.gov.pl/pl/138/1222

▪ UODO radzi m.in. aby zwracać baczną uwagę na to co i komu udostępniamy w Internecie, jakie dane 

podajemy przez telefon, z jakich metod niszczenia danych korzystamy

▪ organ przestrzega również przed pozostawianiem dokumentów w zastaw

▪ Prezes UODO wskazuje również w jakich sytuacjach można zwrócić się do niego o podjęcie działań, a 

także kiedy i jaka kara może zostać nałożona na administratora danych

https://uodo.gov.pl/pl/138/1221
https://uodo.gov.pl/pl/138/1222


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