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Plan kontroli sektorowych na rok 2020

Czynności kontrolne w Virgin Mobile Polska

Radny to także administrator danych 
osobowych

Dzieci mają prawo do informacji o 
naruszeniach ich danych osobowych

Monitoring w szpitalu nie może służyć 
kontroli jakości pracy
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▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020

▪ zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w:

- bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości,

- podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy,

- organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie 

Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1302
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▪ Prezes UODO otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych od Virgin Mobile Polska i postanowił 

przeprowadzić czynności kontrolne

▪ sprawa dotyczy nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub  numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość części abonentów  prepaid Virgin Mobile Polska

▪ spółka podkreśla, że doszło do ataku hakerskiego na jedną z aplikacji informatycznych, która umożliwiała dostęp do danych 

rejestrowych i dotyczy wyłącznie części abonentów dokonujących rejestracji prepaid

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1301

0102
Czynności kontrolne w Virgin Mobile Polska

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1301


▪ radny w pewnych aspektach swojej działalności jest administratorem danych w rozumieniu RODO

▪ chodzi m.in. o dyżury czy interwencje radnych, podczas których przyjmują skargi, oświadczenia czy kontakty do 

mieszkańców

▪ radni muszą odpowiednio przygotować się do administrowania takimi danymi

▪ sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby nie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która zaczęła obowiązywać na 

początku 2018 r. i dała radnym nowe uprawnienia kontrolne min. umożliwiając im samodzielnie, a nie w imieniu całej 

rady, występowanie po pewne informacje

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/radny-to-takze-administrator-danych-osobowych,143457.html
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▪ UODO wydał niedawno komunikat, z którego wynika, że dzieci mają prawo do otrzymania informacji o naruszeniach ich 

danych osobowych

▪ komunikat ten odnosił się ogólnie do osób niepełnoletnich i dotyczył obowiązków administratorów w zakresie 

komunikowania się z osobami niepełnoletnimi w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych wymagających 

powiadomienia osób, których dane dotyczą

▪ przekaz ten powinien być różnicowany, gdyż w grupie osób niepełnoletnich mogą być zarówno małe dzieci, jak i osoby 

prawie dorosłe

▪ Administrator w komunikacie kierowanym do osoby małoletniej może jej zalecić zachowanie ostrożności. Czasami przekaz może 

odbywać się przez pośredników, np. nauczycieli lub rodziców - mówi Monika Młotkiewicz, naczelnik wydziału współpracy z 

inspektorami ochrony danych UODO

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1447238,ochrona-danych-osobowych-dzieci-monika-mlotkiewicz.html https://uodo.gov.pl/pl/138/1287
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▪ zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą może określić sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych lub pomieszczeń, w których są udzielane 

świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych

▪ nagrania z monitoringu nie stanowią jednak dokumentacji medycznej

▪ monitoring na sali szpitalnej nie służy kontroli jakości pracy pracowników, zatem jego udostępnienie np. rodzicom dziecka 

nagrań w celu skontrolowania prawidłowości opieki nad nim wymagałoby zgody pracowników, których wizerunek znajduje 

się na nagraniach, lub usunięcia (zasłonięcia) ich wizerunku

▪ wizerunek osoby jest jednak danymi osobowymi, zaś art. 15 ust. 1 RODO stanowi, że osoba, której dane dotyczą, jest 

uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, jest uprawniona do 

uzyskania dostępu do nich – jeśli więc na nagraniach z monitoringu dziecko jest widoczne, rodzice, jako przedstawiciele 

ustawowi dziecka, mają prawo do dostępu do nich, w okresie przechowywania nagrania

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/czy-monitoring-w-szpitalu-moze-sluzyc-kontroli-jakosci-pracy,496957.html
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