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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
Kontrola biletów a ochrona danych osobowych

▪ Prezes UODO przypomina, że uprawnienia kontrolera biletów określa ustawa Prawo przewozowe

▪ należy pamiętać, że kontroler biletów musi mieć w widocznym miejscu identyfikator wystawiony przez przewoźnika

▪ zgodnie z zasadą minimalizacji RODO kontroler może spisać dane adekwatne czyli takie, które są niezbędne do celu ich 

przetwarzania, w tym przypadku do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez 

przewoźnika

▪ w praktyce, zakres danych pobieranych od podróżnego obejmuje: imię, nazwisko oraz adres, rodzaj, seria i numer dokumentu 

tożsamości

▪ spisanie danych osobowych z dokumentów tożsamości przez kontrolera biletów, powinno się odbywać w taki sposób, aby 

osoby postronne nie miały możliwości zapoznania się z widniejącymi tam (ewentualnie odczytywanymi) informacjami

▪ jeżeli w środku komunikacji publicznej nie ma możliwość spisania danych w taki sposób, aby inni pasażerowie się z nimi nie 

zapoznali, to takie czynności mogą być przeprowadzone na przystanku bez udziału osób trzecich

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1261

https://uodo.gov.pl/pl/138/1261


2
Czynności kontrolne w SGGW

▪ Prezes UODO otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych od Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

▪ sprawa dotyczy kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników SGGW

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

ostatnich latach na studia w SGGW, takie jak  dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona 

rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu,  ukończona 

szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, 

czy wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym

▪ Prezes UODO podjął czynności kontrolne, mające na celu ustalić, czy przetwarzanie danych w SGGW odbywa 

się zgodnie z RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1262

https://uodo.gov.pl/pl/138/1262


3
Przetwarzanie danych osobowych przez firmy 
windykacyjne

▪ do UODO wpływają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne, czy komorników 

sądowych - pojawia się wiele kwestii dotyczących legalności sposobu przetwarzania danych dłużników, sprzedaży wierzytelności

▪ przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest 

realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

▪ wierzyciele mogą dochodzić roszczeń, spłaty zadłużenia samodzielnie lub korzystając z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm, a także 

mogą sprzedać dług innemu podmiotowi – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku jest 

prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, które dane dotyczą

▪ należy pamiętać, że jeżeli mamy dług to możemy zostać zgłoszeni do biura informacji gospodarczej – na nic się wówczas zdadzą nie tylko 

próby wycofania zgód na przetwarzanie naszych danych (nie jest ona w tym przypadku podstawą do przetwarzania danych), ale i 

żądania usunięcia naszych danych przez administratora, prowadzącego taki rejestr

▪ komornik sądowy przetwarza dane osobowe dłużnika w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów 

prawa, a konkretnie dwóch ustaw, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1263

https://uodo.gov.pl/pl/138/1263


4
Konsultacje wytycznych w sprawie ochrony danych w 
fazie projektowania oraz domyślnej ochrony

▪ do 16 stycznia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 4/2019 w sprawie art. 

25 RODO poświęconych ochronie danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochronie danych.

▪ wytyczne zostały przyjęte przez EROD podczas posiedzenia plenarnego, które odbyło się w listopadzie br. Mają one na 

celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy praktycznie interpretować art. 25 RODO oraz zapewnienie spójnego stosowania 

RODO w tym zakresie

▪ uwagi do wytycznych należy przesłać korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Rady: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form_en?node=375

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1266

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form_en?node=375
https://uodo.gov.pl/pl/138/1266


5
Jak minimalizować ryzyko kradzieży tożsamości

▪ Prezes UODO udostępnił materiał video, w którym wskazuje jakie działania może podjąć każda osoba, która chce się 

chronić przed kradzieżą tożsamości

▪ w swoim materiale UODO m.in. przypomina:

✓ UWAŻAJ NA TO CO I KOMU UDOSTĘPNIASZ O SOBIE W INTERNECIE

✓ NIE ZOSTAWIA J DOKUMENTÓW W ZASTAW

✓ NIE PODAWAJ DANYCH PRZEZ TELEFON

✓ UWAŻAJ NA FORMULARZE Z DANYMI

✓ NIE WYRZUCAJ DANYCH NA ŚMIETNIK

✓ USUWAJ TRWALE DANE Z NOŚNIKÓW

✓ UŻYWAJ PROGRAMÓW CHRONIĄCYCH KOMPUTER

✓ BĄDŹ CZUJNY W SIECI

✓ ZMIENIA J HASŁA

✓ NIE PODAWAJ WSZELKICH DANYCH, KTÓRE POZWOLĄ NA TWOJĄ PEŁNĄ IDENTYFIKACJĘ

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1267

https://uodo.gov.pl/pl/138/1267


6
WSA: Dane ujawnione w procesie karnym nie podlegają 
ochronie RODO

▪ Dyrektorka Centrum Pomocy Rodzinie nie naruszyła przepisów o RODO, ani polskiej ustawy wykorzystując dokumentację tego 

ośrodka w celu odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia - orzekł WSA w Warszawie

▪ Grażyna i Stanisław M. złożyli skargę do prezesa UODO na działania dyrektorki Centrum Pomocy w Rodzinie z Lublina

▪ dyrektor użyła danych znajdujących się w aktach Centrum w celu własnej obrony w postępowaniu karnym - dokumentacja M. 

znalazła się w Centrum Pomocy ze względu na ubieganie się o ustanowienie rodziną zastępczą

▪ zdaniem państwa M. dyrektorka weszła w posiadanie dokumentacji rodzinnej bez podstawy prawnej

▪ Prezes UODO 17 kwietnia br. nie potwierdził zarzutu bezprawnego działania dyrektor CPR

▪ WSA w wyroku z 21 listopada oddalił skargę Grażyny i Stanisława M., gdyż nie doszło do naruszenia prawa w postaci bezprawnego 

przetwarzania danych ani udostępniania tych danych innym osobom.

▪ dyrektor miała prawo do obrony w postępowaniu karnym i dokumenty zawarte w zbiorach tej instytucji przetwarzała legalnie. Nie 

złamała także art. 6 ust. 1 RODO przekazując materiały rodziny M. radcy prawnemu, który podjął się obrony – orzekł WSA

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/dane-ujawnione-w-procesie-karnym-nie-podlegaja-ochronie-rodo,496126.html

https://www.prawo.pl/prawo/dane-ujawnione-w-procesie-karnym-nie-podlegaja-ochronie-rodo,496126.html


7
Bony do Biedronki za wyciek danych osobowych

▪ PZU popełniło klasyczny błąd wysyłając zbiorowego maila do klientów, pracownik PZU chciał zaadresować e-mail do 

wszystkich klientów – niestety zapomniał użyć pola UDW: BCC: (do ukrytej wiadomości)

▪ wysyłając wiadomość skierowaną do grupy osób należy zrobić to tak, żeby adresat nie mógł zobaczyć przy jej odbiorze 

adresów mailowych innych odbiorców - naruszenie RODO czy też wyciek danych z PZU polegał więc na tym, że wszyscy 

więc mogli przeczytać adresy mailowe adresatów wiadomości

▪ PZU nie uciekło od problemu i postanowiło przyznać się do błędu – rozesłało wiadomość do klientów informującą o 

wycieku, wypełniając jednocześnie obowiązek informacyjny RODO

▪ przy okazji zaproponowało w ramach przeprosin bony do Biedronki o wartości 15 zł

▪ swojego czasu słynna była sprawa przed niemieckim sądem, w której poszkodowany domagał się 500 euro za to, że 

firma wysłała do niego maila z zapytaniem, czy może wysyłać do niego newsletter - sąd uznał, że za takie naruszenie 

wystarczy kwota 50 euro

Źródło: https://bezprawnik.pl/pzu-za-wyciek-danych-osobowych-oferuje-bony-do-biedronki-i-to-sie-nazywa-porzadna-firma/

https://bezprawnik.pl/pzu-za-wyciek-danych-osobowych-oferuje-bony-do-biedronki-i-to-sie-nazywa-porzadna-firma/


8
Rozmowa z farmaceutą w aptece na osobności?

▪ farmaceuci będą musieli rozmawiać z pacjentami na temat ich stanu zdrowia tak, by uszanować ich prywatność

▪ takie wymogi zakłada projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

▪ to z kolei może prowadzić do konieczność zmiany przepisów określających wymogi lokalowe aptek.

▪ zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nowe wymogi mogą spowodować, że konieczna będzie także 

nowelizacja przepisów dotyczących samych lokali aptek

▪ wówczas potrzebne byłyby zapisy mówiące o wymogach utworzenia dodatkowych pomieszczeń, w których pacjenci bez 

obawy o swoją prywatność, mogliby rozmawiać z farmaceutą na temat problemów zdrowotnych

Źródło: https://gp24.pl/rozmowa-z-farmaceuta-w-aptece-na-osobnosci-aptekarze-beda-musieli-zapewnic-prywatnosc-pacjentom/ar/c14-14598135

https://gp24.pl/rozmowa-z-farmaceuta-w-aptece-na-osobnosci-aptekarze-beda-musieli-zapewnic-prywatnosc-pacjentom/ar/c14-14598135


9
Inteligentne dzwonki zagrożeniem dla prywatności?

▪ na dzień 15 listopada Amazon miał z 630 posterunkami policji podpisane umowy obejmujące możliwość dostępu 

organów ścigania do nagrań z wbudowanych w dzwonki Ring kamer wideo

▪ policja uzyskuje dostęp do nich za pośrednictwem aplikacji powiązanej z programem Neighbors (Sąsiedzi), 

przeznaczonym dla użytkowników dzwonków, pozwalającej na pobieranie nagrań z określonego obszaru 

geograficznego, który jest np. objęty prowadzonym dochodzeniem

▪ w odpowiedzi Amazona udzielonej senatorowi Markeyowi (Demokraci) czytamy, że "Ring nie wymaga od organów 

ścigania kasowania materiałów współdzielonych w wyniku żądania dostępu do nagrań wideo w określonym przedziale 

czasowym

▪ oznacza to, że poszczególne oddziały policji mogą samodzielnie wyznaczać terminy retencji zgromadzonych danych w 

oparciu o przepisy obowiązujące lokalnie

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/inteligentne-dzwonki-zagrozeniem-dla-prywatnosci

https://www.cyberdefence24.pl/inteligentne-dzwonki-zagrozeniem-dla-prywatnosci


10
Uber testuje nagrywanie obrazu i dźwięków podczas 
przejazdów

▪ Uber testuje w autach kierowców rejestratory jazdy, a w przyszłym miesiącu rozpocznie pilotaże nagrywania dźwięków 

wewnątrz kabiny

▪ pomimo że firma powołuje się na względy bezpieczeństwa, to klienci obawiają się o prywatność danych

▪ w okresie wakacyjnym Uber zaczął oferować niektórym kierowcom opcje instalacji kamery zapisującej obraz z jazdy

▪ w Meksyku i Brazylii pilotażowy system pozwoli kierowcy na nagrywanie audio z poziomu aplikacji Ubera

▪ plik jest jednak zaszyfrowany i przechowywany na telefonie klienta, a nie osoby świadczącej usługę

▪ jeśli kierowca lub użytkownik zgłoszą firmie chęć odsłuchania nagrania, firma otrzymuje plik i odszyfrowuje go za 

pomocą klucza

▪ klienci obawiają się jednak o prywatność swoich danych i możliwość dostępu do nich przez służby śledcze 

Źródło: https://biznes.radiozet.pl/News/Uber-testuje-nagrywanie-obrazu-i-dzwiekow-podczas-przejazdow

https://biznes.radiozet.pl/News/Uber-testuje-nagrywanie-obrazu-i-dzwiekow-podczas-przejazdow
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