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▪ w okresie przedświątecznym wiele osób pyta konsultantów infolinii UODO, czy może nadal kontynuować wysyłanie 

życzeń świątecznych do swoich członków rodziny, klientów bądź kontrahentów

▪ UODO przypomina, że przesyłanie życzeń świątecznych pomiędzy członkami rodziny bądź znajomymi ma charakter 

osobisty i domowy, nie mają zastosowania w tym przypadku przepisy RODO

▪ wątpliwości dotyczącą jednak wysyłania kart do swoich kontrahentów czy klientów – w tym zakresie nic nie zwalnia 

administratora z wywiązywania się z obowiązków wynikających z RODO

▪ podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu może być zgoda lub prawnie uzasadniony interes 

administratora

▪ bez względu na wybraną podstawę przetwarzania danych administrator musi spełnić obowiązek informacyjny wobec 

swoich kontrahentów (art. 13 RODO)

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1296
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▪ zdaniem UODO nadawanie upoważnień w postaci elektronicznej należy uznać za wykonanie obowiązku nadania upoważnień w 

formie pisemnej

▪ w świetle zasady rozliczalności jakakolwiek postać, w tym elektroniczna, która pozwala na udokumentowanie spełnienia 

obowiązków celem wykazania przestrzegania przepisów, a w tym przypadku wykonania obowiązku wynikającego z art. 29 RODO 

należy uznać za prawidłową

▪ za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również podejście co do formy pisemnej wskazanej w art. 30 ust. 3 RODO - zgodnie 

z tym przepisem, rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania, mają formę pisemną, w tym formę

elektroniczną

▪ jak UODO wskazuje w poradniku dotyczącym tego obowiązku (Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania 

czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO - str. 13) rejestry powinny być prowadzone w 

formie pisemnej (art. 30 ust. 3), a zatem mogą być prowadzone zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1278
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▪ każdy może zostać inspektorem ochrony danych, niestety część z nich nie ma wystarczających kompetencji, a część 

łapie tylu klientów, że nie ma szans ich rzetelnie obsłużyć

▪ polskie przepisy nie stawiają IOD żadnych wymagań

▪ RODO teoretycznie mówi o kwalifikacjach zawodowych i wiedzy fachowej, ale nie przewiduje żadnych mechanizmów 

weryfikacji

▪ administrator ma obowiązek zgłoszenia wyznaczonego IOD Prezesowi UODO, ale rejestr nie jest jawny - nie wiadomo 

nawet, ilu IOD zostało w Polsce wyznaczonych

▪ RODO nie wskazuje wprost, czy obsługa wielu podmiotów jest dozwolona – art. 37 ust. 3 RODO wskazuje jednak, że 

można wyznaczyć jednego IOD dla kilku organów publicznych, a skoro dla kilku, to już nie dla kilkunastu, a tym bardziej 

kilkudziesięciu

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1445187,udawana-troska-o-rodo-inspektorem-ochrony-danych-moze-zostac-kazdy.html

0103
IOD może zostać każdy?

https://www.lex-artist.pl/
https://forsal.pl/artykuly/1445187,udawana-troska-o-rodo-inspektorem-ochrony-danych-moze-zostac-kazdy.html


▪ rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nie ma powodów, by generalnie podważyć klauzule 

umowne, na których opiera się przesyłanie danych osobowych Europejczyków poza UE

▪ zastrzegł  on jednak, że jeśli służby kraju, do którego dane te trafiają mają zbyt łatwy do nich dostęp, to transfer na 

podstawie standardowych klauzul umownych powinien zostać zawieszony

▪ w 2015 r. Austriak Maximillian Schrems doprowadził do unieważnienia programu „Safe Harbour” (bezpieczna przystań), 

który był podstawą do przesyłania danych Europejczyków do USA – TSUE uznał, że amerykańskie służby mają zbyt łatwy 

dostęp do informacji przetwarzanych przez tamtejsze firmy, w tym serwisy takie jak Facebook

▪ od sześciu lat Austriak próbuje przed irlandzkim organem ochrony danych i sądami podważyć inną podstawę prawą do 

przesyłania danych przez Facebooka czyli wspomniane standardowe klauzule umowne

▪ opinia rzecznika nie wiąże TSUE, a sam wyrok ma zapaść już w 2020 r.

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1445427,facebook-tsue-transfer-dane-osobowe-schrems-klauzule-umowne.html
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▪ do 20 grudnia 2019 r. nałożono co najmniej 227 kar za 

RODO

▪ prym w liczbie kar wiodą Niemcy (87), a w zakresie 

wpływów finansowych - Francja (€51.100.000)

▪ opracowanie powstało między innymi na podstawie 

danych z GDPR Enforcement Tracker

▪ autorem opracowania jest Adam Klimowski

Źródło: 

https://twitter.com/adamklimowski/status/1208037552546099200
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▪ sąd nie wstrzymał decyzji PUODO o zablokowaniu wyroku NSA w sprawie list poparcia do KRS

▪ RPO zaskarżył do sądu dwie decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nakazaniu Kancelarii Sejmu, aby nie 

udostępniała danych sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa  

▪ zarazem Rzecznik zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, by do czasu swego rozstrzygnięcia 

wstrzymał wykonanie tych decyzji prezesa UODO Jana Nowaka

▪ RPO skierował sprawę do sądu, bo decyzje PUODO mogą prowadzać do niewykonania prawomocnego wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w sprawie ujawnienia list poparcia do KRS - prawomocne orzeczenie NSA wiąże zaś inne sądy i inne 

organy państwowe

▪ WSA odmówił wstrzymania decyzji co do przetwarzania danych osobowych jednego z sędziów, który poparł wybór członków 

KRS w marcu 2018 r. przez Sejm

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wsa-nie-wstrzyma%C5%82-decyzji-puodo-o-zablokowaniu-wyroku-nsa-ws-list-poparcia-do-krs
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▪ powstał projekt ustawy ograniczającej dostęp do pornografii

▪ Nikt na świecie nie wprowadził jeszcze sposobu, który skutecznie weryfikowałby wiek osób odwiedzających strony internetowe przy 

zachowaniu odpowiedniego poziomu prywatności – komentuje Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl

▪ Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które jest autorem projektu przyznaje, że nie wie, jak zrealizować wysuwane przez siebie postulaty

▪ z projektu wynika, że obowiązek weryfikacji wieku spadłby na administratorów stron pornograficznych – natomiast zadbanie o to, 

aby prywatność użytkowników nie była naruszona, ma być zadaniem dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ dwa miesiące temu, 16 października, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie wprowadzi blokady 

dostępu do treści pornograficznych - jako główną przyczynę porzucenia pomysłu podaje się właśnie konieczność wprowadzenia 

internetowej weryfikacji wieku, a raczej wynikające z tego zagrożenia dla prywatności obywateli oraz skomplikowane wdrożenie po 

stronie dostawców treści i ocena tego, kto miałby być objęty takim obowiązkiem

Źródło: https://tech.wp.pl/blokada-pornografii-w-polsce-premier-chwali-pomysl-ale-rozwiazania-technicznego-brak-6457694303221377a

https://niebezpiecznik.pl/post/blokada-tresci-pornograficznych-w-polsce/
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