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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
NIK sprawdził RODO w szpitalach

▪ kontrola NIK wykazała, że rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo 

danych osobowych i medycznych pacjentów

▪ tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego 

przechowywania dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach

▪ w ponad połowie skontrolowanych szpitali doszło do naruszeń ochrony danych osobowych, z czego w sześciu sytuacja była na tyle

poważna, że konieczne było powiadomienie Prezesa UODO

▪ w 9 z 24 skontrolowanych szpitali papierowa dokumentacja pacjentów na oddziałach szpitalnych przechowywana była w 

niezamykanych szafkach lub na półkach

▪ w siedmiu skontrolowanych szpitalach do przetwarzania danych osobowych, w tym medycznych, upoważnieni byli pracownicy 

obsługi, np. salowe i sanitariusze

▪ nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez szpitale jest wiele – zdaniem NIK  szpitale nie przygotowały się na 

wejście w życie przepisów RODO

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-szpitalu.html

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-szpitalu.html


2
RODO a nagrywanie i transmisje z posiedzeń w 
samorządach

▪ minimalizacja danych, ich anonimizacja i zasady udostępniania nagrań – to tylko niektóre elementy, jakie muszą wziąć 

pod uwagę administratorzy w związku obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów jednostek 

samorządu terytorialnego, czyli np. rad gmin, powiatu

▪ na szereg pytań dotyczących zaprojektowania przez administratorów procedur postępowania, realizacji nałożonych 

obowiązków na samorządy z uwzględnieniem RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiada w 

zaprezentowanym materiale pt.: "Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem 

obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego”

▪ w opracowanym dokumencie Prezes UODO wskazuje m.in., że  przetwarzanie danych wszystkich tych osób w związku z 

ich uczestnictwem w obradach nie wymaga pozyskania ich zgody, gdyż przesłanką uprawniającą do ich przetwarzania 

jest niezbędność takiego działania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady 

dostępu do informacji publicznej

▪ cały materiał dostępny jest na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1258

https://uodo.gov.pl/pl/138/1258


3
Znikające laptopy

▪ Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu poinformowało o kradzieży laptopa na którym zgormadzone zostały imiona, nazwiska,

numery PESEL i dat urodzenia pacjentów i pracowników DCO

▪ sprawa dotyczy wszystkich pacjentów, którzy leczyli się w placówce od 2002 roku, a także pracowników – ich dane wyciekły, ponieważ 

zginął laptop pracownika zewnętrznej firmy informatycznej, która współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii

▪ sprawa dotyczy ok. 200 tys. osób

▪ do podobnej sytuacji doszło w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

▪ zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej placówki komunikatem - w dniu 5 listopada 2019 r.  miało miejsce zdarzenie kradzieży 

komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników

▪ na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na 

studia w SGGW

Źródło: https://www.sggw.pl/aktualnosci/komunikat-o-naruszeniu-danych-osobowych https://gazetawroclawska.pl/z-dco-zginal-laptop-z-danymi-osobowymi-

pacjentow-i-pracownikow/ar/c1-14576753

https://www.sggw.pl/aktualnosci/komunikat-o-naruszeniu-danych-osobowych
https://gazetawroclawska.pl/z-dco-zginal-laptop-z-danymi-osobowymi-pacjentow-i-pracownikow/ar/c1-14576753


4
Nowa Opera pokaże, jak bardzo jesteś śledzony

▪ nowa wersja przeglądarki Opera umożliwi zapoznanie się z listą modułów śledzących, które mają dostęp do naszych danych 

przeglądania

▪ celem wprowadzenia tej funkcji jest zwiększenie świadomości użytkowników dotyczącej wszechobecnego śledzenia poczynań 

użytkowników w sieci 

▪ przejrzenie danych dotyczących tego, jakie serwisy i jak bardzo śledzą użytkowników, ułatwiają unikanie szczególnie podejrzanych

witryn

Źródło: https://www.tabletowo.pl/nowa-opera-65-pokazuje-liste-trackerow-strony/

https://www.tabletowo.pl/nowa-opera-65-pokazuje-liste-trackerow-strony/


5
Wytyczne EROD w sprawie zakresu terytorialnego

▪ Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała Wytyczne 3/2019 w sprawie zakresu terytorialnego RODO - wersja 2.0 z 

dnia 12 listopada 2019, przyjęte po konsultacjach społecznych

Źródło: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
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