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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.



RODO a kartki świąteczne

Dane emerytalne Polaków zagrożone

14,5 mln EUR kary w Niemczech

Polacy skarżą się częściej niż inni

Raport RODO: 10 najważniejszych skutków 
dla branży internetowej
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▪ przesyłanie życzeń świątecznych do klientów i kontrahentów praktykowane jest przez wiele firm – wysyłane pocztą lub 

drogą elektroniczną służą budowaniu wzajemnych relacji, a przez to stanowią formę reklamy

▪ organ ochrony danych Nadrenii-Palatynatu wyjaśnia, że wysyłanie kartek świątecznych pozostaje w zgodzie z RODO -

świąteczna poczta jako forma reklamy leży w uzasadnionym interesie administratora i może opierać się na art. 6 ust. 1 

lit. f RODO

▪ organ wskazuje jednak, że tak jak w przypadku każdej innej formy reklamy, odbiorcy muszą zostać poinformowani, że 

służy im sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych

▪ zdaniem organu, informacja o ww. sprzeciwie powinna być przesłana razem z życzeniami

▪ jeżeli natomiast klienci lub partnerzy biznesowi sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich danych w celach reklamowych -

nie można im przesyłać świątecznych wiadomości

Źródło: https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/adventskalender/tuerchen-2/
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▪ ZUS, Prokuratoria Generalna i Urząd Ochrony Danych Osobowych mają wiele zastrzeżeń do projektu ustawy o 

Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) 

▪ CIE ma gromadzić i udostępniać informacje m.in. o składkach pochodzących z ZUS, KRUS, instytucji finansowych 

prowadzących IKE lub IKZE i zarządzających PPK, a także innych organów emerytalnych – system ma zbudować Polski 

Fundusz Rozwoju

▪ Prokuratoria Generalna RP wskazuje na przepis umożliwiający ustanowienie pełnomocnika do dostępu do danych –

uważa, że każde sięgnięcie po konkretne dane powinno wymagać odrębnej zgody zainteresowanego

▪ Prezes UODO wskazuje na przepis dotyczący udostępniania informacji o funkcjonowaniu CIE innym podmiotom –

organ zastanawia się, jaki ma być zakres tych informacji w tym m.in. czy znajdą się wśród nich np. dane osobowe

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/centralna-informacja-emerytalna-watpliwosci-dot-utraty-kontroli-nad-wrazliwymi-danymi/mwpp67c
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▪ Berliński komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji nałożył 14,5 mln EUR kary na niemiecką firmę z branży 

nieruchomości (Deutsche Wohnen SE)

▪ po przeprowadzeniu kontroli w czerwcu 2017 r.  organ zauważył, że Deutsche Wohnen SE przechowuje dane osobowe 

najemców przez czas nieograniczony, w ogóle nie analizując czy i w jakim zakresie jest to uzasadnione

▪ po inspekcji w 2017 r. Deutsche Wohnen SE ulepszyła system archiwizacji, jednak w 2019 r. organ zauważył, że środki 

przyjęte w celu złagodzenia naruszenia nie były wystarczające i nadal nie były zgodne ze wskazanymi w RODO zasadami 

ograniczania przechowywania i minimalizacji

▪ niemiecki organ przy ustalaniu wysokości kary po raz pierwszy posłużył się opracowanym taryfikatorem

▪ jest to najwyższa kara jaka do tej pory została nałożona w Niemczech

Źródło: http://www.mondaq.com/germany/x/867712/data+protection/Property+Company+Hit+with+Millions+in+Fines+The+Deutsche+Wohnen+Case
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▪ mija pół roku, odkąd Jan Nowak stanął na czele Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ w tym czasie dokonano przeglądu funkcjonowania Urzędu i sprawdzono, jak dotychczasowa struktura sprawdza się w 

praktyce pod kątem wymagań stawianych nam przez RODO, a od 1 grudnia zmieni się funkcjonowanie Urzędu

▪ Prezes UODO wskazuje, że najczęściej zgłaszane naruszenia to: ujawnienie niewłaściwemu odbiorcy (np. wysyłka e-maila do 

złego adresata), utrata korespondencji papierowej przez operatora pocztowego bądź otwarcie przed zwróceniem jej do 

nadawcy, zagubienie bądź kradzież nośnika/urządzenia (np. pamięci pendrive, przenośnego dysku twardego lub laptopa)

▪ jeśli chodzi o liczbę skarg, to Polska jest w czołówce państw UE: w 2017 r. było ich ok. 2,9 tys., w 2018 r. ponad 5,5 tys., ale

po 25 maja 2018 r. wpłynęło ich prawie 4,5 tys., a w tym roku, według stanu na 14 października skarg jest już 6822

▪ większość z obecnie wpływających skarg ma braki formalne, jak. np. brak podpisu czy nieokreślenie żądania, tj. 

niewskazanie, podjęcia jakich działań skarżący oczekuje od organu ds. ochrony danych osobowych

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/312029992-Jan-Nowak-prezes-Urzedu-Ochrony-Danych-Osobowych-Polacy-skarza-sie-czesciej-niz-inni.html
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▪ raport „RODO – rok obowiązywania. Interpretacje i dobre praktyki branży reklamy cyfrowej” to publikacja Grupy Roboczej RODO 

działającego w strukturach IAB Polska, w której przedstawiono listę 10 najważniejszych skutków obowiązywania RODO z punktu widzenia 

branży reklamy internetowej, tj.: 

1. przedmiotowy zakres zastosowania przepisów RODO jest szerszy niż miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym

2. terytorialny zakres obowiązywania RODO jest szerszy niż poprzednio

3. w RODO wprowadzono nowe kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe

4. istotnemu poszerzeniu uległ zakres informacji, które powinny zostać przekazane podmiotowi danych

5. częściowo inaczej – niż dotychczas – określono przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych

6. w RODO wprowadzono szczególną regulację dotycząca jednej z operacji na danych, tj. profilowania

7. w RODO istotnie zmodyfikowano dotychczasowe lub ustanowiono zupełnie nowe prawa podmiotów danych

8. z uwagi na przyjęcie podejścia opartego na zasadzie ryzyka, istotnej zmianie uległy wymogi dotyczące środków bezpieczeństwa danych

9. w RODO ustanowiono nowe instrumenty wykazywania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

10.w RODO przewidziano nowe sankcje administracyjne, w tym wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych

Źródło: https://iab.org.pl/aktualnosci/raport-rodo-10-najwazniejszych-skutkow-dla-branzy-internetowej/

0105
Raport RODO: 10 najważniejszych skutków dla branży internetowej

https://www.lex-artist.pl/
https://iab.org.pl/aktualnosci/raport-rodo-10-najwazniejszych-skutkow-dla-branzy-internetowej/


▪ przepisy zobowiązują lekarzy i dentystów do umieszczenia nazwy wykonanej usługi na paragonie fiskalnym w sposób 

pozwalający na jego identyfikację

▪ Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśla, że szczegółowe opisywanie na paragonie usług wykonanych przez 

lekarzy rodzi poważne zastrzeżenia z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zapewnienia ochrony 

danych osobowych pacjenta

▪ zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie 

tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym

▪ w związku z powyższym w przypadku usług medycznych zasadne jest, aby na paragonie fiskalnym wystarczające było 

wpisanie nazwy: „usługa medyczna” z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/usluga-wpisana-na-paragonie-fiskalnym-moze-naruszyc-

tajemnice,496328.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR2PBmoYnvJ9uEhijyhpij4fftileAmkQM7pCC5mF0lkcnQaRcIycnhN49A
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