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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
Prezes UODO nałożył pierwszą karę pieniężną na 
podmiot publiczny

▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą w Polsce karę pieniężną na podmiot publiczny  - burmistrz Aleksandrowa 

Kujawskiego będzie musiał zapłacić 40 tys. zł za nieprzestrzeganie zasad RODO

▪ kara jest efektem m.in. tego, że nie została zawarta umowa powierzenia z firmą, na której serwerach znalazły się zasoby Biuletynu 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego, dodatkowo takiej umowy nie zawarto również z inną firmą, która dostarczała 

oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmowała się obsługą serwisową w tym zakresie

▪ to jednak nie jedyne naruszenia, jakie stwierdzono w toku postępowania kontrolnego  - ustalono także, że brak było procedur 

wewnętrznych dotyczących przeglądu zasobów dostępnych w BIP pod kątem ustalenia okresu ich publikowania, a to spowodowało, że

przykładowo w BIP były dostępne m.in. oświadczenia majątkowe z 2010 roku, podczas gdy okres ich przechowywania wynosi 6 lat, co 

wynika z przepisów sektorowych

▪ W czasie postępowania ustalono również, że zarejestrowane materiały z posiedzeń rady miejskiej były dostępne w BIP jedynie poprzez 

zamieszczenie linka do dedykowanego kanału na YouTube - w urzędzie nie było kopii zapasowych tych nagrań, a przez to w przypadku

utraty danych zapisanych w serwisie YouTube administrator nie dysponowałby tymi nagraniami

▪ nie przeprowadzono również analizy ryzyka związanej z publikacją nagrań z posiedzeń rady wyłącznie w serwisie YouTube

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1240

https://uodo.gov.pl/pl/138/1240
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Inteligentne opaski dla seniorów

▪ coraz więcej miast testuje urządzenia monitorujące funkcje życiowe seniorów

▪ urządzenia gromadzą dane medyczne (np. z pulsometru czy akcelerometru wykrywającego upadki), lokalizacyjne (GPS), a niektóre 

umożliwiają także szybki kontakt ze służbami medycznymi bądź inną instytucją

▪ część miast testujących inteligentne opaski zleca to zadanie podmiotom zewnętrznym – wyspecjalizowane firmy prywatne często 

dysponują bardziej zaawansowaną technologią i większym doświadczeniem niż samorządy

▪ firmy te muszą jednak wykazać – np. na etapie postępowania przetargowego – że korzystają z takich mechanizmów, które zapewniają 

dostateczny poziom bezpieczeństwa danych

▪ seniorzy są jednak nieufni wobec nowej technologii - by ich do niej przekonać, należy najpierw dokładnie sprawdzić, jak dane 

uczestników programu będą przetwarzane, i dopełnić obowiązków informacyjnych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1437432,opaski-monitorujace-funkcje-zyciowe-a-rodo.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1437432,opaski-monitorujace-funkcje-zyciowe-a-rodo.html
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Prezydent RP będzie mógł ratyfikować Konwencję 108+

▪ polski parlament uchwalił ustawę zezwalającej Prezydentowi RP na ratyfikację Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie 

osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego 10 października 2018 r. w Strasburgu -

Protokół wprowadza tzw. Konwencję 108+

▪ ustawa czeka na podpis Prezydenta RP, a wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a na jej podstawie Prezydent RP

będzie mógł oficjalnie ratyfikować Protokół – Polska może być pierwszym państwem, które ratyfikuje Protokół

▪ Konwencja 108 Rady Europy została przyjęta 28 stycznia 1981 r. i jest jedynym wiążącym traktatem międzynarodowym, 

gwarantującym prawo osób fizycznych do ochrony ich danych osobowych

▪ Protokół dostosowuje Konwencję 108 do aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii komunikacyjno-informacyjnych 

oraz zapewnia spójność przyjętego przez Radę Europy standardu ochrony danych osobowych z regulacjami obowiązującymi w 

Unii Europejskiej

▪ Protokół wprowadza także mechanizm zapewniający efektywne monitorowanie wdrożenia w poszczególnych państwach 

postanowień Konwencji 108+

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1237

https://uodo.gov.pl/pl/138/1237
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Weryfikacja wieku za pomocą skanu twarzy

▪ australijski Departament Spraw Wewnętrznych chce wykorzystać rozpoznawanie twarzy jako formę weryfikacji 

wieku na stronach dla dorosłych

▪ ma to zagwarantować, że żaden nieletni nie będzie ani oglądał pornografii, ani grał w wirtualnych kasynach

▪ Identity Matching Services to zestaw usług, nad którymi pracuje od dawna australijski rząd - w założeniu mają one 

pomóc w weryfikacji czyjejś tożsamości i łapaniu przestępców na podstawie ich wizerunku

▪ w ramach usług ma działać między innymi Document Verification Service (DVS) i Face Verification Service (FVC).

▪ DVS pozwala na sprawdzenie, czy informacje z dokumentu tożsamości pokrywają się z oryginalnymi danymi 

posiadanymi przez państwo, a FVC porównuje dostarczone przez użytkownika zdjęcie z tym z państwowej bazy i 

potwierdza lub podaje w wątpliwość tożsamość osoby nim przedstawionej

▪ pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką

Źródło: https://www.spidersweb.pl/2019/10/australia-rozpoznawanie-twarzy-pornografia.html

https://www.spidersweb.pl/2019/10/australia-rozpoznawanie-twarzy-pornografia.html
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WhatsApp pozywa producenta systemu Pegasus

▪ Władze internetowego komunikatora WhatsApp pozwały izraelską firmę NSO Group i oskarżyły ją o pomoc 

cyberszpiegom we włamaniu się do telefonów około 1400 użytkowników na czterech kontynentach

▪ NSO Group jest producentem systemu Pegasus umożliwiającego masową inwigilację telefonów i komputerów

▪ zdaniem WhatsAppa izraelska firma miała uczestniczyć w akcji hakerskiej wymierzonej w dyplomatów, dysydentów 

politycznych, dziennikarzy i wyższych urzędników rządowych

▪ w pozwie złożonym w sądzie federalnym w San Francisco WhatsApp oskarżył NSO o ułatwianie ataków hakerskich

rządowym szpiegom w dwudziestu krajach

▪ jedynymi do tej pory zidentyfikowanymi państwami, w których miało - zdaniem firmy - dojść do ataków, są Meksyk, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Bahraj

Źródło: https://www.tvn24.pl/whatsapp-pozywa-producenta-systemu-pegasus-umozliwiajacemu-masowa-inwigilacje,981869,s.html

https://www.tvn24.pl/whatsapp-pozywa-producenta-systemu-pegasus-umozliwiajacemu-masowa-inwigilacje,981869,s.html
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Kodeks RODO dla branży badawczej

▪ branża badawcza dostrzegła potrzebę wsparcia badaczy w wypracowaniu wspólnych, dopuszczalnych praktyk przetwarzania i ochrony danych 

respondentów

▪ związek pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku wraz z Kancelarią Osiej i Partnerzy oraz Omni Modo opracowały Kodeks RODO 

dla branży badawczej

▪ trwają konsultacje społeczne projektu Kodeksu RODO dla branży badawczej - uwagi należy nadsyłać do 31 grudnia 2019 roku,  na adres: 

kodeks@ofbor.pl

▪ projekt Kodeksu dostępny jest pod linkiem: https://gdpr.pl/pierwszy-w-polsce-kodeks-rodo-dla-branzy-badawczej

https://gdpr.pl/pierwszy-w-polsce-kodeks-rodo-dla-branzy-badawczej
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Jak korzystać ze służbowej skrzynki mailowej

▪ pracownicy korzystający ze służbowej skrzynki e-mail przede wszystkim powinni pamiętać o tym, że ich poczta 

elektroniczna może być monitorowana przez pracodawcę

▪ co prawda pracodawca nie ma prawa stosowania monitoringu w sposób dowolny, niemniej jednak, w pewnych 

okolicznościach zezwalają mu na to przepisy

▪ co do zasady wprowadzenie monitoringu poczty elektronicznej powinno zostać poprzedzone spełnieniem przez 

pracodawcę wymagań wynikających z kodeksu pracy

▪ monitoring korespondencji elektronicznej powinien również być realizowany w sposób, który nie spowoduje naruszenia 

dóbr osobistych pracownika - należy jednak wspomnieć, że interes pracodawcy w stosowaniu również ukrytego 

monitoringu może mieć charakter nadrzędny w przypadku popełniania przez pracownika czynów na szkodę 

pracodawcy, w tym przestępstw, co wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wyrok z dnia 17.10.2019 

r. López Ribald vs. Królestwo Hiszpanii)

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1437865,rodo-jak-korzystac-ze-sluzbowej-skrzynki-mailowej.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1437865,rodo-jak-korzystac-ze-sluzbowej-skrzynki-mailowej.html
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RODO: PIT-y za 2019 rok będą wysłane zatrudnionym na 
różne adresy

▪ od 4 maja 2019 r. w kodeksie pracy zmieniono zakres danych osobowych, jakich można żądać od kandydata do pracy 

oraz pracownika – z treści art. 22 1 par. 3 KP określającego dane, których można żądać od pracownika usunięto adres 

do korespondencji, a pozostawiono tylko adres zamieszkania

▪ należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od powyższego pracodawca może posiadać adres do korespondencji 

pracownika dla innych celów – ubezpieczeniowych, np. związanych ze zgłoszeniem do ZUS, oraz do PPK

▪ zgodnie jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresy inne niż zamieszkania nie 

powinny się znajdować w kwestionariuszu osobowym, a jedynie w dokumentach zgłoszeniowych wysyłanych do ZUS

▪ Podawany w kwestionariuszu osobowym adres zamieszkania stał się więc (co do zasady) jedynym adresem, który 

można przetwarzać w celach związanych z zatrudnieniem i na niego powinna być wysyłana korespondencja do 

pracownika

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1437627,rodo-pit-za-2019-wysylane-zatrudnionym-na-rozne-adresy.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1437627,rodo-pit-za-2019-wysylane-zatrudnionym-na-rozne-adresy.html
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Alexa powołana na świadka w sprawie morderstwa

▪ w Hallandale na Florydzie czterdziestodwulatek zamordował swoją dziewczynę - policja postanowiła zażądać od Amazonu

prawa do "przesłuchania" Alexy

▪ mężczyzna zabił swoją ukochaną za pomocą włóczni - oskarżony jest on o morderstwo, jednak jego obrona twierdzi, że był to 

tragiczny wypadek

▪ sprawę rozsądzić ma Alexa, która zachowała nagrania z rzekomej wcześniejszej kłótni pary

▪ Amazon postanowił wydać żądane nagrania

▪ rzecznik prasowy Amazonu Leigh Nakanishi zapewnia jednak, że klienci nie muszą się obawiać o prywatność ponieważ 

nagrania są kasowane już po krótkim okresie , a to była sytuacja wyjątkowa

Źródło: https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/alexa-powolana-na-swiadka-w-sprawie-morderstwa

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/alexa-powolana-na-swiadka-w-sprawie-morderstwa
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xxx

▪ 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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Serwerownia pod wanną

▪ emerytowi z Mińska Mazowieckiego pękła rura pod wanną - zorientował się on po chwili, zakręcił wodę w pionie oraz uprzątnął 

wyciek

▪ po 2 miesiącach z kolei dostał z UPC wezwanie do zapłaty na 400 000 PLN

▪ okazało się, że firma miała w lokalu piętro niżej serwerownię

Źródło:  https://niebezpiecznik.pl/post/upc-serwerownia-pod-wanna/?fbclid=IwAR2eZfdxbReQdXtNi-bRrAhMKVR-0LeIsYzZRjE6lNpayLz9-YGtMMbsTog

https://niebezpiecznik.pl/post/upc-serwerownia-pod-wanna/?fbclid=IwAR2eZfdxbReQdXtNi-bRrAhMKVR-0LeIsYzZRjE6lNpayLz9-YGtMMbsTog


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