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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
Polak z poparciem krajów UE na stanowisko EIOD

▪ Wojciech Wiewiórowski otrzymał poparcie unijnych krajów na stanowisko Europejskiego Inspektora Danych Ochrony Danych

▪ o zgodzie państw członkowskich poinformowała Finlandia, kierująca pracami Wspólnoty

▪ teraz potrzebna jest jeszcze akceptacja Parlamentu Europejskiego – do 5 grudnia powinniśmy wiedzieć, czy europosłowie 

zaakceptowali Polaka

▪ od końca sierpnia br. Polak pełni obowiązki EIOD, które przejął po śmierci Giovanniego Buttarelliego, natomiast od 2014 roku był 

zastępcą Włocha

▪ na ostatniej prostej, czyli na krótkiej liście, były trzy kandydatury - oprócz Polaka jeszcze Węgra i Francuza, ostatecznie kraje 

członkowskie postawiły na naszego rodaka

▪ Wojciech Wiewiórowski, pytany przez brukselską korespondentkę Polskiego Radia o wizję 5-letniej kadencji odpowiedział, że 

reforma ochrony danych osobowych została w Unii przeprowadzona i trzeba dopilnować, czy jest skutecznie wdrażana

Źródło: https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2408784,Polak-z-poparciem-krajow-UE-na-stanowisko-Europejskiego-Inspektora-Ochrony-Danych

https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2408784,Polak-z-poparciem-krajow-UE-na-stanowisko-Europejskiego-Inspektora-Ochrony-Danych


2
Wizerunek dziecka

▪ dziecko, tak jak dorosły, ma prawo do prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych - fakt, że samo nie umie ono jeszcze 

nimi zarządzać, tym bardziej powinien skłaniać rodziców do tego, by robili to w jego imieniu rozważnie

▪ rozpowszechnianie wizerunku dziecka powinno mieścić się w granicach zdrowego rozsądku

▪ zgodnie z Ustawą  o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku co do zasady wymaga 

zezwolenia osoby na nim przedstawionej - nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie 

znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz jeśli wizerunek stanowi 

jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia

▪ na gruncie ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku może być każda z przesłanek wskazana w 

ustępie pierwszym art. 6 RODO – najczęściej tą podstawą  jest zgoda.

▪ przetwarzanie danych osobowych dziecka w wielu do 16 lat, czyli np. publikowanie zdjęć dziecka w internecie, wymaga 

wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską

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

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


3
Lawina skarg i zmiana struktury UODO

▪ rok 2019 się jeszcze nie skończył, a do UODO wpłynęło już blisko 7 tys. skarg

▪ dla porównania w całym 2017 r., kiedy RODO nie było jeszcze stosowane, było ich 2,9 tys.

▪ tak duży wzrost liczby zgłoszeń wpłynął na decyzję o zmianie struktury urzędu

▪ dotychczas skargi trafiały do różnych zespołów tematycznych, które poza ich rozpatrywaniem zajmowały się też innymi 

zadaniami – teraz trafią one do osobnych departamentów

▪ przykładowo, kontrolą zajmie się departament kontroli i naruszeń, opiniowaniem aktów prawnych czy kodeksów 

branżowych – departament orzecznictwa i legislacji. Skargi zgłaszane przez obywateli będzie zaś rozpoznawał odrębny, 

wzmocniony pion

▪ poproszeni przez nas o opinię eksperci chwalą reorganizację

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1442456,rodo-uodo-ochrona-danych-osobowych-skargi-kontrola-i-naruszenia.html

https://uodo.gov.pl/pl/138/1274

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1442456,rodo-uodo-ochrona-danych-osobowych-skargi-kontrola-i-naruszenia.html
https://uodo.gov.pl/pl/138/1274


4
Działalność IPN nie podlega pod RODO

▪ przetwarzanie danych przez Instytut Pamięci Narodowej nie podlega pod RODO – uznał WSA w Warszawie

▪ wyrok dotyczył skargi wniesionej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której pewien mężczyzna 

widniejący w bazie IPN domagał się usunięcia lub sprostowania informacji na swój temat, które uznawał za 

nieprawdziwe.

▪ Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania, uznając, że RODO nie znajduje zastosowania, a sąd zgodził się z tą 

argumentacją

▪ wyjątkiem jest baza materiału genetycznego, którą polski ustawodawca potraktował odrębnie i podporządkował pod 

przepisy o ochronie danych osobowych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1441724,rodo-dzialalnosc-ipn-dane-osobowe-uodo-wsa.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1441724,rodo-dzialalnosc-ipn-dane-osobowe-uodo-wsa.html
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