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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
201 tys. zł za utrudnianie realizacji prawa do wycofania 
zgody

▪ Prezes UODO nałożył karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł m.in. za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych

▪ ukarana przez UODO spółka nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiałyby łatwe i 

skuteczne wycofanie zgody oraz realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych (prawa do bycia zapomnianym) – tym 

samym naruszyła określone w RODO zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych

▪ zdaniem UODO spółka naruszyła powyższe przepisy RODO, gdyż stosowany przez nią mechanizm wycofania zgody, polegający na 

użyciu linku zamieszczonego w treści informacji handlowej, nie skutkował szybkim wycofaniem zgody – po uruchomieniu linku, 

komunikaty kierowane do osoby zainteresowanej wycofaniem zgody wprowadzały ją w błąd

▪ ponadto spółka wymuszała podanie przyczyny wycofania zgody, a prawo tego nie wymaga – co więcej, brak wskazania przyczyny 

skutkował przerwaniem procesu wycofania zgody

▪ ustalając wysokość administracyjnej kary pieniężnej Prezes UODO nie uwzględnił żadnej okoliczności łagodzącej mającej wpływ na 

ostateczny wymiar kary

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1246

https://uodo.gov.pl/pl/138/1246
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PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać 
wybranej instytucji finansowej

▪ Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika - jeżeli dysponuje tymi

danymi

▪ Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz 

numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej – takie dane stanowią załącznik do umowy o 

prowadzenie PPK i zgodnie z ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK

▪ pamiętać przy tym należy, że takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu pracownik nie musi posiadać - w 

polskim systemie prawnym nie istnieje, żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną do posiadania takich środków 

komunikacji

▪ dysponowanie adresem poczty elektronicznej i telefonem jest i powinno pozostać dobrowolne

▪ należy pozostawić obywatelowi wybór podawania takich danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1251

https://uodo.gov.pl/pl/138/1251
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Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary 
pieniężne?

▪ Prezes UODO może nałożyć administracyjną karę pieniężną w zależności od oceny okoliczności konkretnej sprawy – każda sytuacja jest 

badana przez organ nadzorczy indywidualnie

▪ Prezes UODO, wydając decyzję w konkretnej sprawie, analizuje stan faktyczny i prawny na dzień jej wydania

▪ nawet w przypadku dwóch podobnych zdarzeń, w jednym może zostać nałożona administracyjna kara finansowa, a w drugim nie –

przesądzić bowiem o tym mogą specyficzne okoliczności związane z tymi sprawami

▪ kary pieniężne mają być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne – dlatego przy ich wymierzaniu Prezes UODO musi brać pod uwagę

aż 11 różnych czynników

▪ Prezes UODO bierze pod uwagę ww. czynniki zarówno wtedy, gdy decyduje o zasadności nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, jak i 

wtedy, gdy określa jej wysokość

▪ równowartość wyrażonych w euro kwot administracyjnych kar pieniężnych oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

NBP w tabeli kursów na dzień 28 stycznia każdego roku, kiedy obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych

▪ środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa – nie zasilają one  samego Urzędu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1244

https://uodo.gov.pl/pl/138/1244
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Kary w umowach powierzenia przetwarzania danych 
osobowych

▪ jednym z dylematów, które przynosi praktyka stosowania RODO jest skuteczności kar umownych zawieranych w umowach 

powierzenia przetwarzania danych

▪ podstawowym problemem jest jednoznaczne określenie charakteru umowy powierzenia – zazwyczaj określa się ją jako umowę 

nazwaną prawa cywilnego

▪ niemniej jednak w zasadniczym zakresie wykazuje ona jednak cechy umowy prawa publicznego – w tym wypadku zaś nie można 

do takiej umowy stosować instytucji kodeksu cywilnego, które dotyczą niewykonania zobowiązań

▪ tym samym, nawet jeśli umowa przetwarzania danych uszczegółowia obowiązki wynikające z RODO, to zapisy takie nie czynią jej 

umową prawa cywilnego, a to prowadzi do wniosku, że nieskuteczne jest wpisywanie do takich umów kar umownych

▪ niemniej mimo nieskuteczności zastrzeżenia kar umownych podmiot przetwarzający dalej ponosi odpowiedzialność – odpowiada 

on karno-administracyjnie, a czasem wręcz karnie, a w sferze prawa cywilnego odpowiada na zasadzie ryzyka, choć z niewielkimi 

odrębnościami w stosunku do kodeksu cywilnego i to również wprost w stosunku do podmiotu danych

Źródło: https://www.rp.pl/Opinie/311079871-Liczy-sie-to-co-sie-komu-powierza---Arkadiusz-Sobczyk-o-karach-w-umowach-powierzenia-przetwarzania-

danych-osobowych.html

https://www.rp.pl/Opinie/311079871-Liczy-sie-to-co-sie-komu-powierza---Arkadiusz-Sobczyk-o-karach-w-umowach-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.html
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Snowden krytykuje RODO

▪ podczas konferencji w Lizbonie Edward Snowden przyznał, że wielkie firmy technologiczne sprawiają, że społeczeństwo 

staje się podatne na zagrożenia, a dzieje się tak poprzez nadmiarowe gromadzenie danych i udzielanie przez koncerny 

pozwolenia na dostęp do nich rządowym agencjom

▪ Snowden nazwał RODO „papierowym tygrysem” – bo do tej pory za naruszenie przepisów „nie zostały orzeczone żadne 

istotne kary”

▪ zdaniem Snowdena prawo powinno regulować gromadzenie danych, a w dalszej kolejności odnosić się do ich ochrony

▪ jak wskazał Snowden, w idealnym świecie użytkownicy nie musieliby pokładać zaufania w firmach technologicznych, 

którym przekazują dane, gdyż ich szerokie udostępnianie nie byłoby wymagane

▪ w obecnej sytuacji „tylko sami użytkownicy mogą się ochronić” przed nadużyciami – ocenił Edward Snowden

Źródło: https://biznes.radiozet.pl/News/Snowden-Web-Summit-2019.-Facebook-Amazon-i-Google-a-ochrona-danych

https://biznes.radiozet.pl/News/Snowden-Web-Summit-2019.-Facebook-Amazon-i-Google-a-ochrona-danych


6
Fotorejestratory za 28 mln zł stoją nieużywane – „bo 
RODO”

▪ w Białymstoku znajduje się pięć fotorejestratorów, które na skrzyżowaniach wyłapywały kierowców przejeżdżających na 

czerwonym świetle – w obawie przed złamaniem przepisów RODO, miasto boi się jednak ich dalej używać

▪ problem polega na tym, że o ile zdjęcia mogą być wykonywane, o tyle Białystok nie posiada uprawnień do gromadzenia danych 

osobowych, które wynikają z zarejestrowania zdjęć i wideo

▪ Urząd miasta, który wydał na system i kamery 28 mln złotych chciał przekazać wszystko białostockiej policji lub Głównemu 

Inspektoratowi Transportu Drogowego, ale te nie przejęły urządzeń

▪ Rzeczywiście, mamy stanowiska polskiego urzędu, które mówią o tym, że miasto powinno wstrzemięźliwie podchodzić do gromadzenia 

wizerunków osób, uwiecznionych przez taki fotoradar, ale już numery rejestracyjne pojazdu, jego kolor, jak najbardziej mogą być 

uwiecznione – zapewnił dr Kawecki

▪ w takim wypadku wystarczające ma być zamazanie widocznych na materiale twarzy

▪ Jeżeli dostajemy zdjęcie z fotoradaru razem z mandatem na przykład w Warszawie, to widzimy, że nasz wizerunek jest zamazany. Jest taka 

biała plamka, która jest wynikiem tego orzecznictwa, które się utrwaliło. Ale nikt nie zdejmuje fotoradarów – dodaje dr Kawecki

Źródło: https://wrc.net.pl/bialystok-wydal-28-mln-zl-na-rejestratory-przeciw-piratom-drogowym-ale-przez-rodo-ich-nie-uzywa

https://wrc.net.pl/bialystok-wydal-28-mln-zl-na-rejestratory-przeciw-piratom-drogowym-ale-przez-rodo-ich-nie-uzywa
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Revolut będzie udostępniać dane

▪ Revolut poinformował że wprowadza zmiany w polityce ochrony prywatności – zmiany wchodzą w życie od 12 listopada

▪ zmiany będą skutkować tym, że dane będą udostępniane innym firmom, w tym serwisom społecznościowym i firmom 

analitycznych (w celach marketingowych) – taki dostęp można wyłączyć udając się do sekcji Ustawienia i następnie 

Prywatność

▪ Revolut wyjaśnia, że część danych trafi również do biur informacji kredytowej (co ma na celu umożliwić lepszą ocenę 

sytuacji finansowej użytkowników) – zgodę na udostępnianie takich danych można wycofać poprzez kontakt z pomocą 

techniczną przez czat aplikacji

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/aplikacje/revolut-bedzie-udostepniac-wasze-dane-mozna-to-jednak-wylaczyc/zc76dj9

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/aplikacje/revolut-bedzie-udostepniac-wasze-dane-mozna-to-jednak-wylaczyc/zc76dj9
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Ponad 7 tys. zgłoszonych naruszeń

▪ jak wynika z informacji pozyskanych przez TML-Gruszecki Law Firm (Technology & Media Law) w trybie dostępu do 

informacji publicznej, w okresie od 25.05.2018 r. do dnia 24.10.2019 r. do Prezesa UODO zostało zgłoszone 7130 

naruszeń ochrony danych

▪ w ww. okresie PUODO skierował  975 pisemnych wystąpień, wskazujących na konieczność  zawiadomienia o naruszeniu 

osób, których dane dotyczą lub ponownego zawiadomienia - w przypadku, kiedy takie zawiadomienie nie odpowiadało 

wymogom art. 34 RODO

▪ obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO zachodzi, jeżeli jest prawdopodobne, że 

naruszenie może skutkować ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

Źródło: https://www.linkedin.com/posts/tml-gruszecki-law-firm_7130naruszeagm-databreach-gdpr-activity-6598116341180436480-RR-s/

https://www.linkedin.com/posts/tml-gruszecki-law-firm_7130naruszeagm-databreach-gdpr-activity-6598116341180436480-RR-s/
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Kodeks postępowania dla oświaty

▪ rozpoczęły się prace nad kodeksem RODO dla placówek oświatowych

▪ inicjatorami prac są IOD z placówek oświatowych i administracji samorządowej

▪ patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objęła Kancelaria Gawroński & Partners S.K.A.i Good Data Protection Standard 

Sp. z o.o.

▪ inicjatorzy zapraszają do współpracy stowarzyszenia, organizacje oświatowe oraz jednostki publiczne odpowiedzialne za 

działalność szkół i przedszkoli do objęcia patronatem ich inicjatywy

Źródło: http://rodo-w-oswiacie.pl/

http://rodo-w-oswiacie.pl/
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Firmy audytorskie są administratorami danych 
osobowych

▪ UODO udzielił odpowiedzi na pytanie, czy w świetle przepisów RODO firmy audytorskie i biegli rewidenci są „administratorami” czy

też „podmiotami przetwarzającymi”

▪ zdaniem UODO, z uwagi na charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami, firmy 

audytorskie występują w roli samodzielnych administratorów

▪ otrzymana interpretacja wymaga wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowach o wykonanie usługi atestacyjnej (w tym 

badania sprawozdania finansowego)

▪ w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów trwają prace nad zmianą zapisów przykładowej umowy o badanie oraz przygotowaniem 

aneksu do zawartych już umów

Źródło:  https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1309,Firmy-audytorskie-sa-administratorami-danych-osobowych

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1309,Firmy-audytorskie-sa-administratorami-danych-osobowych


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