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organów administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich autorów i
nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.



Spis treści

1

NSA uzasadnia wyrok w sprawie warszawskich 
parkomatów

2

3

4

5

6

7

Kto i jak kradnie nasze dane osobowe?

250 EUR za dane o stanie zdrowia

ZUS ostrzega przed oszustami

NSA o ochronie danych osobowych właścicieli 
lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Nowe wytyczne EROD

Apple wyjaśnia, dlaczego wysyła dane 
Chińczykom

8

Aplikacje mobilne muszą uwzględniać ochronę 
danych

9

Urzędy będą przypominać obywatelom m.in. o 
terminach

10

ETPC: ukryte monitorowanie pracowników 
czasem dopuszczalne 



1
NSA uzasadnia wyrok w sprawie warszawskich 
parkomatów

▪ dla przypomnienia – skargę złożył mieszkaniec Warszawy, który uznał, że parkomaty wymagające podania numeru rejestracyjnego naruszają 

jego prywatność. W ramach protestu mężczyzna wpisywał do urządzeń same litery X oraz cyfry , a gdy został ukarany, zaskarżył uchwałę Rady 

Miasta. WSA uznał, że rzeczywiście naruszała ona przepisy o ochronie danych osobowych, a NSA uchylił ten wyrok

▪ „NSA w składzie orzekającym podziela pierwszy z poglądów, że brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego 

wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych”

▪ zdaniem NSA: „ numer rejestracyjny, ponieważ jest umieszczony na samochodzie, za zgodą właściciela pojazdu, sam w sobie jest ogólnie dostępny (…) 

Jednak nie oznacza to, że można go w sposób prosty powiązać z konkretną osobą. (…) często z tego samego pojazdu korzystają różne osoby. Powyższe 

niezbicie wskazuje, że nie jest możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązanie numeru rejestracyjnego pojazdu z konkretną osobą (…)”

▪ NSA  prezentuje tzw. subiektywne podejście do oceny, czym są dane osobowe tj. te same informacje dla jednych mogą stanowić dane 

osobowe, a dla innych, którzy nie dysponują środkami do powiązania ich z konkretną osobą, już nie

▪ podejście obiektywne oznacza rozszerzającą interpretację, w którym wystarcza już nawet teoretyczna możliwość identyfikacji osoby – ten 

sposób rozumienia można odnaleźć w wyroku TSUE w sprawie C-582/14, gdzie uznano, że adres IP to dane osobowe, nawet jeśli administrator 

nie jest w stanie bezpośrednio połączyć go z konkretną osobą, ale dysponuje środkami prawnymi, które pozwalałyby na identyfikację

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1434746,wyrok-w-sprawie-parkomatow-pesel-ip.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1434746,wyrok-w-sprawie-parkomatow-pesel-ip.html
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Kto i jak kradnie nasze dane osobowe?

▪ jak co roku, w październiku, odbyła się konferencja jednej z największych polskich firm informatycznych, dotycząca wykorzystania

nowych technologii w bankowości - w tym roku tematem było bezpieczeństwo

▪ najczęściej dane kradnie się w małych punktach usługowych, w agencjach banków i w punktach terenowych firm pożyczkowych

▪ wiele danych takich jak imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, lub też miejsce urodzenia znajdują się w wielu różnych rejestrach i 

czasem mają jawny charakter

▪ sami często też ujawniamy informacje o sobie - przykładem użytkowniczka Facebooka, która pochwaliła się nowo uzyskanym prawem 

jazdy, publikując jego skan

▪ kolejny przykład to nieroztropne korzystanie z  serwisów internetowych – np. zmniejszacz.pl, do którego przesyła się zdjęcia i można w 

nim dowolnie zmniejszyć ich rozmiar, osoba z agencji banku używała go do pomniejszania skanów dowodów osobistych

▪ login i hasło najczęściej pozyskiwane są przez przestępców poprzez ich podanie przez ich właściciela, np. wykorzystując tzw. phishing w 

listach wysyłanych pocztą elektroniczną

▪ szacuje się, że od 2013 roku z baz danych wyciekło 14,7 mld rekordów.

Źródło: https://alebank.pl/kto-i-jak-kradnie-nasze-dane-osobowe/?fbclid=IwAR0MjCoRnFLrhXITC9KcjIK8usjAeJN3TS_faEMV5KIKtj0x5mACbJ3njb4

https://alebank.pl/kto-i-jak-kradnie-nasze-dane-osobowe/?fbclid=IwAR0MjCoRnFLrhXITC9KcjIK8usjAeJN3TS_faEMV5KIKtj0x5mACbJ3njb4
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250 EUR za dane o stanie zdrowia

▪ Holenderska Pracownicza Agencja Ubezpieczeń (UWV) musi wypłacić 250 EUR odszkodowania pracownikowi, którego dane 

osobowe zostały przypadkowo wysłane do jego nowego pracodawcy

▪ wyrok w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Amsterdamie

▪ UWV przez pomyłkę wysłała pracodawcy list, w którym ujawniła, że jego nowy pracownik przez dłuży okres był niezdolny do 

pracy w wyniku wypalenia zawodowego

▪ pracownik domagał się odszkodowania w wysokości 500 EUR, aby zrekompensować fakt, że istniała duża niepewność w 

okresie od momentu ujawnienia danych do momentu, w którym pracodawca zdecydował się ostatecznie przedłużyć z nim 

umowę - istniało bowiem ryzyko, że tego nie zrobi z uwagi na informacje jakie otrzymał od UWV

▪ fakt, że ryzyko to ostatecznie się nie zmaterializowało, spowodował, że sąd uznał szkodę za ograniczoną

▪ jest to jeden z pierwszych wyroków dotyczących roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia RODO w kontekście 

prawa pracy

Źródło: https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2019/10/11/netherlands-employee-awarded-damages-for-breach-of-the-gdpr/

https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2019/10/11/netherlands-employee-awarded-damages-for-breach-of-the-gdpr/
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ZUS ostrzega przed oszustami

▪ uaktywnili się oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS apeluje do klientów o 

szczególną ostrożność przy otwieraniu maili i odpowiadaniu na nie

▪ w ostatnim tygodniu liczna grupa klientów ZUS w różnych częściach kraju otrzymała maile z informacją o pilnej 

konieczności spłaty zaległości składkowych

▪ oszuści posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus@zua.pl.

▪ rzecznik ZUS zwraca uwagę, że kontakt elektroniczny ze strony Zakładu jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy klient 

posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką formę kontaktu

▪ pozostałych klientów ZUS nie informuje drogą mailową o zaległościach

▪ otworzenie załącznika z maila oznacza zainfekowanie komputera co może prowadzić do wykradzenia haseł np. do 

bankowości elektronicznej

Źródło: https://radioszczecin.pl/6,395779,zus-ostrzega-przed-oszustami&s=1&si=1&sp=1

https://radioszczecin.pl/6,395779,zus-ostrzega-przed-oszustami&s=1&si=1&sp=1
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NSA o ochronie danych osobowych właścicieli lokali we 
wspólnocie mieszkaniowej

▪ NSA orzekał w sprawie ochrony danych osobowych właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

▪ dostępu do nich żądała jedna z właścicielek mieszkań, która chciała wiedzieć, kto nie płaci, oraz poznać rozliczenie 

kosztów dostawy mediów

▪ Zarząd nie chciał udostępnić żądanych danych, zainteresowana złożyła skargę do GIODO (obecnie UODO), który 

podzielił stanowisko Zarządu

▪ sprawa znalazła się w WSA w Warszawie, który oddalił skargę na decyzję GIODO

▪ ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania

▪ nieudostępnianie danych to masowy problem we wspólnocie – zarząd odmawia wglądu właścicielom do dokumentów, 

a ostatnio modną wymówką stało się RODO

▪ prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że RODO nie blokuje dostępu do danych we wspólnocie

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/310159910-Ochrona-danych-osobowych-wlascicieli-lokali-we-wspolnocie-mieszkaniowej---wyrok-NSA.html

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/310159910-Ochrona-danych-osobowych-wlascicieli-lokali-we-wspolnocie-mieszkaniowej---wyrok-NSA.html
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Apple wyjaśnia, dlaczego wysyła dane Chińczykom

▪ Apple wydało oświadczenie w sprawie informacji o tym, że przeglądarka Safari udostępnia dane użytkowników firmie 

powiązanej z chińskim rządem - chodziło o IP oraz historię przeglądanych stron

▪ zgodnie z zapisami Polityki Prywatności przeglądarki Safari w nowych wersjach systemu iOS, aplikacje może wysłać dane 

witryny do serwerów Google'a oraz firmy Tencent (chińskiej firmy mającej powiązania z tamtejszym rządem)

▪ Apple tłumaczy, że  Safari sprawdza adres URL witryny pod kątem listy znanych witryn i wyświetla ostrzeżenie, jeśli adres 

odwiedzany przez użytkownika jest podejrzany o nieuczciwe zachowanie, takie jak phishing

▪ aby wykonać to zadanie, Safari otrzymuje od Google listę stron internetowych znanych jako złośliwe, a dla urządzeń z 

kodem regionu ustawionym na Chiny kontynentalne - listę od Tencent

▪ rzeczywisty adres URL odwiedzanej witryny nigdy nie jest udostępniany dostawcy bezpiecznego przeglądania, a funkcję 

tę można wyłączyć

▪ ponadto, w bazie Tencent sprawdzane są tylko strony otwierane przez mieszkańców Chin

Źródło: https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje-i-rozrywka/apple-nie-wysyla-danych-uzytkownikow-do-chin

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje-i-rozrywka/apple-nie-wysyla-danych-uzytkownikow-do-chin
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Nowe wytyczne EROD

▪ Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała przyjęte po publicznych konsultacjach wytyczne w sprawie przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) w kontekście usług internetowych, w których wskazuje m.in.:

• aby skorzystać z tej podstawy prawnej, administratorzy muszą być w stanie wykazać, że zarówno) przetwarzanie odbywa się w kontekście 

ważnej umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz  przetwarzanie jest obiektywnie konieczne, aby można wykonać określoną umowę z 

osobą, której dane dotyczą

• ta podstawa prawna może mieć zastosowanie do niektórych działań, które można racjonalnie przewidzieć i są konieczne w ramach 

normalnego stosunku umownego, takie jak wysyłanie przypomnień o zaległych płatnościach lub korygowanie błędów lub opóźnień w 

realizacji umowy

• przechowywanie niektórych danych przez określony czas po sfinalizowaniu wymiany towarów / usług / płatności do celów gwarancji 

może być konieczne do wykonania umowy

• na tej podstawie prawnej może następować zwrot towaru lub płatność po zakończeniu umowy

• przetwarzanie danych dla celów reklam behawioralnych nie jest konieczne dla wykonania umowy

Źródło: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en
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Aplikacje mobilne muszą uwzględniać ochronę danych

▪ UODO wskazuje, że przepisy określające wymagania dla aplikacji mobilnych muszą precyzyjnie wskazywać, jakie dane 

osobowe będą w niej przetwarzane oraz kto i na jakich zasadach uzyska do nich dostęp

▪ aplikacja mobilna służąca do rozliczeń przejazdów realizowanych w usługach przewozowych i taksówkowych ma pozwolić na 

kontrolę danych związanych z przejazdami - to jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

▪ Prezes UODO kwestionuje to rozwiązanie wskazując m.in., że projektowana regulacja nie określa ani kręgu uprawnionych 

podmiotów, które będą miały dostęp do tych danych, ani zakresu tych danych

▪ „Daje to nieokreślonej kategorii podmiotów (w tym służbom i inspekcjom) uprawnienie do dostępu do bardzo szczegółowych 

informacji o osobie korzystającej z usługi przewozowej” – wskazuje Prezes UODO w piśmie do Ministra Cyfryzacji

▪ Prezes UODO zwraca też uwagę, że wprowadzenie rozwiązań silnie ingerujących w prywatność, powinno być poprzedzone 

oceną skutków dla ochrony danych - w tym przypadku projektodawca tego nie zrobił

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1232

https://uodo.gov.pl/pl/138/1232
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Urzędy będą przypominać obywatelom m.in. o terminach

▪ Sejm przyjął zaproponiwane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w ustawie o informatyzacji, które uwzględniają m.in. 

powstanie Rejestru Danych Kontaktowych, w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, 

adres e–mail lub numer telefonu).

▪ podstawowym celem RDK umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy – w tym np. o niedotrzymaniu 

terminów – czy też o upływie ważności dokumentów

▪ dostęp do danych będą miały wskazane enumeratywnie w ustawie instytucje i organy – wśród nich wskazuje się m.in. organy 

gmin, NFZ, organy wyborcze, czy urzędy skarbowe, ale także Polski Czerwony Krzyż

▪ rejestr będzie wchodził w skład Systemu Rejestrów Państwowych

▪ dane nie będą pojawiały się znikąd - każdy obywatel, który będzie chciał, aby jego dane znalazły się w bazie, będzie musiał 

sam wpisać je do rejestru, również wykorzystywanie rejestru do kontaktu z obywatelem będzie wymagało jego zgody

Źródło: https://bezprawnik.pl/urzedy-beda-przypominac/ https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/urzad-dzwoni-do-obywatela--sejm-przyjal-nasze-propozycje

https://bezprawnik.pl/urzedy-beda-przypominac/
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/urzad-dzwoni-do-obywatela--sejm-przyjal-nasze-propozycje
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ETPC: ukryte monitorowanie pracowników czasem 
dopuszczalne

▪ uzasadnione podejrzenie poważnych uchybień pracowniczych oraz ryzyko dużych strat firmy w pewnych sytuacjach może 

usprawiedliwiać stosowanie ukrytego nadzoru za pomocą kamer wideo. Nie narusza to prawa do prywatności ani sprawiedliwego 

procesu – tak uznała Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

▪ sprawa, która trafiła do ETPC, dotyczyła pracowników supermarketu w Hiszpanii - po odnotowaniu strat (w okresie pięciu miesięcy) i 

zauważeniu manka w zapasach kierownik supermarketu zainstalował w placówce zarówno widoczne, jak i ukryte kamery i w ten sposób 

ujawnił przypadki kradzieży towarów przez pracowników

▪ czternaście osób zwolniono dyscyplinarnie - część osób odwołało się do hiszpańskiego sądu pracy, gdyż uznali, że zwolnienie nie było 

dopuszczalne, bo pracodawca wykorzystał nagrania z ukrytego monitoringu, który naruszył ich prywatność

▪ w obu instancjach sędziowie przyznali jednak rację pracodawcy, a sprawa trafiła do ETPC

▪ ETPC wskazał, że należy wyważyć prawo pracownika do ochrony prywatności oraz interes pracodawcy, który może chronić swój majątek 

i dbać o prawidłowe prowadzenie działalności i przypomniał, że zatrudnieni pracowali w przestrzeni publicznej (dostęp do niej mają 

klienci), więc ich prawo do prywatności było w tym zakresie znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku takich pomieszczeń jak np. 

firmowe toalety lub szatnie

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1435861,ukryte-monitorowanie-pracownikow-czasem-dopuszczalne.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1435861,ukryte-monitorowanie-pracownikow-czasem-dopuszczalne.html
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