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Zgody rodzica łatwo można obejść

▪ w okresie przygotowań do RODO nowy obowiązek, czyli konieczność uzyskiwania zgód rodziców na przetwarzanie danych osób nieletnich, 

budził spore obawy branży internetowej - dzisiaj, po kilkunastu miesiącach stosowania RODO, okazuje się, że przepis ten w praktyce jest martwy

▪ RODO wymaga uzyskiwania zgody rodzica wyłącznie w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku -

wbrew powszechnemu przekonaniu założenie konta w serwisie czy zainstalowanie aplikacji na smartfonie wcale nie musi pod niego podpadać

▪ zgoda rodzica jest wymagana tylko tam, gdzie przetwarzanie opiera się na zgodzie - jeżeli jest np. niezbędne do realizacji umowy, to można 

oprzeć przetwarzanie o niezbędność do wykonania umowy, a wtedy nawet 13-letnie dziecko może zaakceptować regulamin i korzystać z

danego serwisu czy aplikacji

▪ jeśli jednak przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji usługi, to zgoda jest już wymagana - chodzi np. o marketing czy newslettery

▪ większość ekspertów jest zwolennikami poglądu, że ten przepis RODO należy stosować wyjątkowo rzadko - chodzi wyłącznie o usługi online, 

które nie tylko oferowane są wprost dzieciom, ale też których dzieci są przeważającymi odbiorcami, dlatego też np. księgarnia internetowa nie 

musi pytać o zgodę rodziców na wysyłanie e-maili z nowościami książkowymi, nawet jeśli odbiorcami tej wiadomości mogą być też dzieci

▪ z tym poglądem nie zgadza się była Prezes UODO Edyta Bielak-Joamma, gdyż jej zdaniem przepis należy interpretować szerzej - chodzi o każdą 

usługę skierowaną do dzieci i nie ma znaczenia, czy ze strony internetowej lub aplikacji mogą korzystać dorośli ani kto jest głównym odbiorcą

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1436054,rodo-serwsy-internetowe-aplikacje-dzieci.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1436054,rodo-serwsy-internetowe-aplikacje-dzieci.html
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Umowy UE z Microsoftem niezgodne z RODO?

▪ możliwe, że umowy, które zawarł Microsoft z unijnymi instytucjami, są niezgodne z RODO - tak wynika ze wstępnych ustaleń 

dochodzenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD)

▪ dochodzenie w tej sprawie wszczęto w kwietniu - miało ono sprawdzić, czy warunki umów między amerykańską firmą i instytucjami UE

dotyczące przetwarzania danych osobowych są "w pełni zgodne" z zapisami RODO, które weszły w życie w ubiegłym roku

▪ śledztwo nadal trwa, ale już wstępne wyniki wywołują poważne obawy – EIOD poinformował, że chodzi o zgodność badanych zapisów 

kontraktowych z zasadami ochrony danych oraz rolę, jaką firma Microsoft pełni jako podmiot przetwarzający dane instytucji UE,

korzystających z produktów i usług tej firmy

▪ EIOD w ramach dochodzenia współpracował m.in. z holenderskim ministerstwem sprawiedliwości, które w czerwcowej ocenie ryzyka 

wskazało, że urzędy państwowe w wielu krajach członkowskich mogą mieć do czynienia z podobnymi zapisami w umowach

▪ oba urzędy stworzyły forum, które ma ustalić zasady kontraktów z instytucjami publicznymi

Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/umowy-microsoftu-z-ue-rodo/k9v1qq9

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/umowy-microsoftu-z-ue-rodo/k9v1qq9
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RPO: liczenie uśmiechów pracowników PKO wkracza ich 
prywatność i godność

▪ w wybranych oddziałach banku PKO BP zamontowano urządzenia monitorujące, czy pracownicy obsługujący klientów są uśmiechnięci,

obserwowane są także uśmiechy ich klientów - w badaniach, dobrowolnie i na swój wniosek, bierze udział stu doradców

▪ bank tłumaczy, że nie ma przy tym żadnych norm uśmiechów do wykonania, brak uśmiechów nie ma też żadnych konsekwencji dla 

pracowników, a każdy uśmiech klienta oznacza drobną kwotę przeznaczoną na lokalny cel charytatywny

▪ mimo to RPO skierował w tej sprawie pismo do Głównego Inspektora Pracy - w jego ocenie, na tę ciągłą obserwację i nagradzanie 

pracownika za uśmiech trzeba popatrzeć z perspektywy prawa do prywatności i godności jednostki, to szczególnie istotne, jeśli uznamy 

ten system za zakładający zmianę naturalnych cech i zachowań pracownika

▪ zgodnie art. 22(2) Kodeksu pracy korzystanie przez pracodawcę z monitoringu jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby

narazić pracodawcę na szkodę - zdaniem RPO przepis ten nie przewiduje celów, dla których monitoring został wprowadzony w 

omawianym przypadku

▪ RPO wskazuje również, że dane przetwarzane w banku PKO BP należy uznać za dane objęte szczególną ochroną (stanowią dane 

biometryczne), a pobierana zgoda nie może stanowić podstawy ich przetwarzania

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/310219961-RPO-liczenie-usmiechow-pracownikow-PKO-wkracza-ich-prywatnosc-i-godnosc.html

https://www.rp.pl/Kadry/310219961-RPO-liczenie-usmiechow-pracownikow-PKO-wkracza-ich-prywatnosc-i-godnosc.html
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Prawo do informacji nie daje prawa do uzyskania kopii 
dokumentów

▪ bawarski organ ochrony danych osobowych odpowiedział na pytanie: Czy prawo do informacji na podstawie art. 15 

RODO obejmuje również prawo do kopii dokumentów, korespondencji lub wiadomości e-mail?

▪ zdaniem organu art. 15 RODO nie daje prawa do (kserokopii) kopii dokumentów, korespondencji lub wiadomości 

e-mail, gdyż zgodnie z jasnym brzmieniem, podmiot danych ma jedynie prawo do informacji o danych osobowych 

zawartych w tych tekstach

▪ przedmiotowe prawo (art. 15 ust. 3 RODO) winno przybrać formę informacji o danych osobowych ujawnionych w 

treści wskazanych dokumentów (jako stosownego komunikatu)

Źródło: https://www.lda.bayern.de/de/faq.html

https://www.lda.bayern.de/de/faq.html
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Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być 
zgodne z ochroną danych osobowych

▪ do Prezesa UODO w ostatnim czasie wpływają liczne sygnały  od przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego w związku z 

wątpliwościami pojawiąjącymi się w procesie pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

▪ w przypadku instytucji publicznych, pytania dotyczą tego, czy mogą one pozyskiwać na rzecz GUS dane od jednostek im podległych 

- o ile zrozumiałe jest, że GUS może realizować swoje uprawnienia, wnioskując bezpośrednio do tych jednostek, to w ocenie 

Prezesa UODO do organów gmin nie powinno być kierowane żądanie, by to one pozyskały te dane z jednostek im podległych

▪ organy gminy nie są organami statystyki publicznej i zdaniem Prezesa Urzędu nie mogą pełnić roli instytucji pośredniczącej

▪ w przypadku podmiotów z sektora prywatnego podnoszone jest m.in. to, że nie zawsze znajdują się w posiadaniu wnioskowanych 

przez GUS danych oraz z przepisów prawa nie wynika, aby miały prawo do ich pozyskania i dalszego przetwarzania

▪ Prezes UODO skierował wystąpienie do Prezesa GUS, w którym podzielił się swoimi spostrzeżeniami – podkreślił w nim, że ważne 

jest m.in. to, by wniosek o przekazanie danych był skierowany do podmiotów, które są ich administratorami i by istniała podstawa

uprawniająca do żądania udostępnienia danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1233

https://uodo.gov.pl/pl/138/1233
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Niemiecki taryfikator łaskawszy dla Bisnode

▪ problemów z wyliczaniem wysokości kar nie ma już w Holandii i nie będzie w Niemczech – opracowano tam taryfikatory

▪ holenderski taryfikator składa się z dwóch elementów: stawek i kategorii naruszeń - poszczególnym przepisom RODO przypisano kategorie - od 

I do IV, a także wydzielono w sumie cztery pułapy kar, które można maksymalnie nałożyć za ich naruszenie

▪ w Holandii wiadomo za złamanie, których przepisów grozi najwyższa kara - przykładowo jako naruszenie najpoważniejsze uznano brak

poinformowania organu o naruszeniu, z kolei do pierwszej kategorii zaliczono nie wyznaczenia inspektora ochrony danych

▪ w Niemczech w projekcie taryfikatora uwzględniono cztery kategorie przedsiębiorców w zależności od wysokość rocznego 

obrotu: mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a w każdej z kategorii wyróżniono dodatkowo podkategorie, a także 

wyliczono średni obrót dla danej kategorii i tzw. stawkę dzienną

▪ niemieckie organy podzieliły naruszenia RODO również na cztery kategorie: lekkie, średnie, poważne i bardzo poważne i przypisały im mnożniki 

od 1 do 12, zależnie od tego, czy dane naruszenie podlega pod niższą karę czy wyższą karę z RODO, dodatkowo bierze się pod uwagę 11 

czynników, m.in. umyślność naruszenia, stopień współpracy z urzędem, czy też nawet potencjalną niewypłacalność przedsiębiorcy

▪ nie biorąc pod uwagę dodatkowych czynników eksperci oszacowali, że przy kursie 4,3 zł morele.net mogłoby zapłacić w Niemczech średnio ok. 

3 mln euro kary (kara nałożona przez UODO to 660 tys. euro), a Bisnode 100 tys. euro (kara nałożona przez UODO to 220 tys. euro)

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/taryfikator-za-naruszenie-rodo,493038.html

https://www.prawo.pl/biznes/taryfikator-za-naruszenie-rodo,493038.html
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Maszyniści odmawiali potwierdzenia rozkazów dyżurnych 
- bo RODO

▪ dyżurni ruchu są zaniepokojeni powtarzającymi się incydentami niewypełnienia procedur przez niektórych maszynistów -

prowadzący pociągi nie chcieli potwierdzić przyjęcia rozkazów od dyżurnych ruchu swoim nazwiskiem, zasłaniając się przepisami o 

ochronie danych osobowych (RODO)

▪ Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu przesłał do wiceprezesa PKP PLK pismo z prośbą o pilną interwencję - jak pisze, problem 

polega na tym, że „po podyktowaniu drogą radiową rozkazu pisemnego niektórzy maszyniści odmawiają podawania swojego 

nazwiska przy potwierdzeniu odebrania rozkazu, bezpodstawnie powołując się na przepisy RODO

▪ to w oczywisty sposób narusza przepisy kolejowe, w tym obowiązującą przewoźników instrukcję IR 1

▪ instrukcja IR 1 jest obowiązującym dokumentem, a w nim znajduje się zapis, że dyżurny ruchu wpisuje nazwisko pracownika, 

któremu treść rozkazu pisemnego przekazał, a odbierający nazwisko dyżurnego ruchu 

Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maszynisci-odmawiali-potwierdzenia-rozkazow-dyzurnych-bo-rodo-94100.html

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maszynisci-odmawiali-potwierdzenia-rozkazow-dyzurnych-bo-rodo-94100.html
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Nielegalna inwigilacja w PIP

▪ Państwowa Inspekcja Pracy wykorzystała ustawowe kompetencje do sprawdzenia PIT swojego pracownika – UODO uznał, że 

złamała ustawę o ochronie danych osobowych i RODO

▪ PIP chciała sprawdzić, jakie dochody (poza pensją) otrzymuje jeden z inspektorów

▪ PIP może współpracować m.in. z urzędami skarbowymi, więc poprosiła o dane zawarte w deklaracjach PIT-37 pracownika

▪ pracownik złożył skargę do UODO na działanie swojego pracodawcy

▪ Prezes UODO nakazał inspekcji usunięcie danych z PIT byłego już inspektora pracy (został zwolniony 27 października 2017 r.) 

- jego zdaniem PIP naruszyła nie tylko ustawę o ochronie danych osobowych, ale też RODO, gdyż nie miała prawa 

wykorzystywać swojej ustawowej kompetencji do weryfikowania dochodów pracownika

▪ PIP może pozyskiwać informacje z PIT, ale tylko wtedy, gdy służy to kontroli pracodawców nadzorowanych przez inspekcję

▪ zdaniem Głównego Inspektora Pracy decyzja Prezesa UODO zostanie zaskarżona, gdyż jest niesłuszna - Nie naruszyliśmy 

żadnych przepisów i nie wykorzystywaliśmy pozyskanych danych do zwolnienia pracownika

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1436467,pip-rodo-uodo-pit-zarobki-pracownika-nielegalna-kontrola.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1436467,pip-rodo-uodo-pit-zarobki-pracownika-nielegalna-kontrola.html
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MEN pyta uczniów o religijność i sprawy rodzinne

▪ dzieci są pytane w szkolnych ankietach o sytuację rodzinną i udział w nabożeństwach

▪ o ankietach, które dostali w szkołach uczniowie i ich rodzice w woj. małopolskim i lubuskim donosiły we wrześniu media -

pytania dotyczyły sytuacji rodzinnej (Czy rodzice są rozwiedzeni? Czy masz ojczyma/macochę?), a także religijności (Jak często 

chodzisz do kościoła? Czy należysz do oazy?)

▪ ankietę przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej – na potrzeby  dorocznej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, w 

tym czynników chroniących i czynników ryzyka koniecznej dla opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego

▪ ankiety miały być anonimowe, ale we wstępie do ankiety zaznaczono, że w najmłodsze dzieci w podstawówkach powinny 

wypełniać ją razem z nauczycielem

▪ wielu pedagogów i przedstawicieli ZNP wyraziło swoje oburzenie pytaniami w ankiecie MEN - nie podobają się one także RPO

▪ RPO zwrócił się do ministra edukacji o uzasadnienie przeprowadzania tych ankiet w szkołach, zwłaszcza co do zakresu 

uzyskiwania danych dotyczących praktyk religijnych oraz wrażliwych danych o sytuacji rodzinnej

Źródło: https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/310239953-MEN-pyta-uczniow-o-religijnosc-i-sprawy-rodzinne-Co-z-ochrona-prywatnosci.html

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/310239953-MEN-pyta-uczniow-o-religijnosc-i-sprawy-rodzinne-Co-z-ochrona-prywatnosci.html
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Postępy w funkcjonowaniu Tarczy Prywatności UE–USA

▪ Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat trzeciego corocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE–USA

▪ w sprawozdaniu potwierdzono, że USA w dalszym ciągu zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w 

ramach Tarczy Prywatności przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA - obecnie w programie ochrony danych między UE 

a USA uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw

▪ w przeglądzie odnotowano między innymi, że Departament Handlu USA zapewnia niezbędny nadzór w sposób bardziej systematyczny, na 

przykład poprzez comiesięczne wyrywkowe kontrole przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przez nie zasad Tarczy Prywatności

▪ coraz więcej osób fizycznych korzysta z praw przysługujących im w ramach Tarczy Prywatności, a odpowiednie mechanizmy dochodzenia 

roszczeń prawidłowo funkcjonują

▪ oprócz mianowania stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności wypełniono dwa ostatnie wakaty w Radzie Nadzoru nad Prywatnością i

Wolnościami Obywatelskimi, dzięki czemu Rada po raz pierwszy od 2016 r. została w pełni obsadzona

▪ Komisja zaleca jednak podjęcie pewnych konkretnych kroków, aby zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie Tarczy Prywatności w praktyce, 

chodzi m.in. o dalsze wzmocnienie procesu (ponownej) certyfikacji przedsiębiorstw, rozszerzenie kontroli zgodności, w tym dotyczących 

fałszywych oświadczeń o uczestnictwie w programie

Źródło: https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/press_release/postepy-w-funkcjonowaniu-tarczy-prywatnosci-ue-usa/

https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/press_release/postepy-w-funkcjonowaniu-tarczy-prywatnosci-ue-usa/
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PESEL w punktach sprzedaży węgla

▪ infolinia UODO odbiera dużo sygnałów od osób kupujących obecnie węgiel i zaniepokojonych zakresem danych, które przy tej okazji są od nich 

wymagane

▪ obecnie kupując węgiel do celów opałowych w gospodarstwach domowych, sprzedawca musi pozyskać dane osoby, która do takich celów 

nabywa węgiel - wymagają tego przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1 stycznia 2019 rok

▪ regulacje te nałożyły na sprzedawców węgla obowiązek odebrania od nabywcy oświadczenia zawierającego: ilość i przeznaczenie węgla , imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz PESEL.

▪ przyjęte rozwiązania prawne prowadzące do pozyskiwania tak szerokiego zakresu danych osobowych, budzą wątpliwości Prezesa UODO 

dlatego też zwrócił się on do ustawodawcy z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych i zmianę przepisów o podatku akcyzowym

▪ Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się z argumentami Prezesa UODO, postanowiło ograniczyć zakres danych i w projektowanych 

regulacjach zaproponowało odstąpienie od wymogu podania numeru dowodu osobistego lub nazwy i numeru innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość

▪ pozostawiono jednak wymóg podania numeru PESEL, który pozwoli organom podatkowym, przy ewentualnej kontroli, na właściwą identyfikację 

osób składających oświadczenie w zakresie wyrobów węglowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1236

https://uodo.gov.pl/pl/138/1236
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