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3,6 mln EUR kary dla Facebooka

Pierwsza kara za RODO uchylona

Szymon Hołownia i chytra sztuczka RODO

UODO: Przegląd danych osobowych w 
ramach funduszu socjalnego

Indie będą mieć swoje RODO
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▪ węgierski Urząd Ochrony Konkurencji (GVH) nałożył na Facebooka 3,6 mln EUR kary za reklamowanie swoich usług 

jako bezpłatne

▪ informacje o bezpłatności usług pojawiły się na stronie głównej Facebooka od stycznia 2010 r. do sierpnia 2019 r. oraz 

w Centrum pomocy do 23 października 2019 r.

▪ według GVH hasła „To nic nie kosztuje i każdy może się przyłączyć” oraz „Bezpłatne i zawsze będą” używane przez 

Facebook odwracają uwagę użytkowników od faktu, że pośrednio płacą za korzystanie z jego usług w formie 

udostępniania danych

▪ wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej na konferencji w Kopenhadze wskazała, że wiele usług w Internecie określa 

się jako darmowe, podczas gdy tak naprawdę płacimy za nie swoimi danymi osobowymi, a chcąc trochę zaoszczędzić 

bierzemy na siebie całe ryzyko w tym zakresie

Źródło: https://www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press_releases_2019/gvh-imposed-a-fine-of-eur-3.6-m-on-facebook
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▪ w marcu tego roku UODO nałożył na spółkę Bisnode karę prawie miliona złotych za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - WSA w Warszawie uchylił karę

▪ skład orzekający stwierdził, że Bisnode po części faktycznie nie wywiązało się z obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów - nie 

można w postawić znaku równości pomiędzy wysokimi kosztami zawiadomienia osób figurujących w bazie danych, a niewspółmiernym 

wysiłkiem i jeżeli spółka dysponowała choćby adresem czy telefonem, to powinna przynajmniej podjąć próbę zawiadomienia takiej osoby

▪ z drugiej jednak strony, sama kara nałożona przez prezesa UODO okazała się niewspółmierna do przewinienia - głównie dlatego, że duża 

część posiadanych przez Bisnode danych miała charakter archiwalny

▪ Prezes UODO ma ponownie przeprowadzić postępowanie administracyjne zgodnie ze wskazaniami Sądu - oddalenie skargi tylko w części 

dotyczącej osób, które prowadzą aktualnie lub mają zawieszoną działalność gospodarczą i uchylenie decyzji w części dotyczącej osób 

prowadzących taką działalność w przeszłości oznacza, iż zmieniła się liczba podmiotów danych dotkniętych naruszeniem.

▪ liczba ta miała znaczenie dla wymierzenia kary oraz określenia jej wysokości - z tego powodu, zgodnie z wyrokiem WSA, Prezes UODO będzie 

musiał ponownie przeanalizować  te kwestie w postępowaniu administracyjnym

Źródło: https://bezprawnik.pl/kara-za-naruszenie-rodo-uchylona/ https://uodo.gov.pl/pl/138/1292
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▪ Szymon Hołownia, który zadeklarował start w wyborach prezydenckich 2020 zbiera dane osobowe swoich fanów i deklaruje, że 

sam będzie nimi zarządzał, a miejscem przechowywania informacji jest biuro prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

▪ przy okazji wypełniania formularza zaproszenia na konwencję w Gdańsku podczas której Szymon Hołownia ogłosił swój start w 

wyborach prezydenckich należało kliknąć w okienko o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych

▪ przy okazji wymagane było wyrażenie dodatkowej zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom powiązanym z Szymonem 

Hołownią tj. fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym

▪ na taką praktykę krzywym okiem patrzy UODO – już podczas wyborów parlamentarnych urzędnicy ostrzegali, że dane osobowe o 

poparciu i sympatiach politycznych są wrażliwe i podlegają szczególnej ochronie

▪ na razie UODO tylko przygląda się trikowi z RODO – formalnie Hołownia stanie się kandydatem w momencie zarejestrowania 

komitetu wyborczego w Państwowej Komisji Wyborczej

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/szymon-holownia-i-chytra-sztuczka-rodo-zbiera-dane-osobowe-swoich-sympatykow-i-trzyma-je-we-wlasnym-biurze-

6455264560653953a
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▪ od 4 maja 2019 r. w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadzono obowiązek dokonywania 

corocznych przeglądów danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego

▪ art. 8 ust. 1d ustawy o ZFŚS przewiduje, że taki przegląd powinien mieć miejsce nie rzadziej niż raz w roku, a jego celem ma 

być ustalenie niezbędności dalszego przechowywania zgromadzonych danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń

▪ to ostatni moment, by z jej weryfikacją zdążyć do końca roku

▪ nie jest to obowiązek jednorazowy, powinien być cyklicznie powtarzany w kolejnych latach

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1444210,uodo-przeglad-danych-osobowych-dokumentacja-funduszu-socjalnego.html
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▪ rząd Indii przekazał 11 grudnia do parlamentu długo oczekiwany projekt nowego prawa o ochronie danych osobowych (Personal Data 

Protection Bill)

▪ projekt porządkuje kwestie związane z ochroną prywatności i danych osobowych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w kontaktach 

z administracją państwową

▪ w ustawie przewidziano niektóre rozwiązania podobne do RODO

▪ może to sprawić, że zasady działania firm cyfrowych i innych instytucji na rynku europejskim i indyjskim się do siebie upodobnią

▪ podobnie jak w innych państwach, w Indiach wprowadzenie prawa o ochronie danych osobowych wiąże się ze wzrastającą cyfryzacją 

procesów gospodarczych i społecznych - szczególnie po debiucie telefonii 4G, od 2016 roku liczba użytkowników sieci prawie się 

podwoiła, osiągając ponad pół miliarda ludzi, co czyni Indie drugim po Chinach rynkiem cyfrowym pod względem użytkowników

Źródło: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/tydzienwazji-uwaga-przedsiebiorcy-indie-beda-miec-swoje-rodo,361841.html
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