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▪ PKP Intercity może żądać okazania dokumentu przy sprawdzaniu biletów kupionych przez Internet czy też za pomocą aplikacji 

mobilnej – uznał Urząd Ochrony Danych Osobowych

▪ wymóg okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość konduktorowi przy posługiwaniu się e-biletem zakwestionował w skardze 

złożonej do Prezesa UODO dr Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński

▪ była to jedna z pierwszych skarg skierowanych na podstawie ROD

▪ skarżący wskazał na naruszenie zasady minimalizacji danych, gdyż jego zdaniem skoro sprzedaż biletów w kasie nie wymaga 

podawania danych osobowych, to tak samo powinno być przy e-biletach

▪ PKP Intercity odpierało zarzuty, przekonując, że podanie imienia i nazwiska jest konieczne, aby zweryfikować, czy bilet jest autentyczny i 

czy nie posługuje się nim kilka osób – bilet z kasy jest wydrukowany na blankiecie odpowiednio zabezpieczonym przed kopiowaniem,

natomiast dla elektronicznego biletu zabezpieczeniem jest przypisanie go do jednej osoby

▪ autor skargi zapowiada, że choć decyzja go nie satysfakcjonuje, to nie zamierza jej skarżyć

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1447394,uodo-konduktor-tozsamosc-pasazera.html
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▪ Prezes UODO podtrzymuje swoje stanowisko, że nieuwzględnienie Inspektora ochrony danych w tabeli stanowisk urzędniczych 

służby cywilnej utrudnia wywiązanie się z obowiązku ochrony danych osobowych

▪ Prezes UODO dwukrotnie zwracał się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych, które pozwolą na 

zatrudnianie w strukturach służby cywilnej IOD na odrębnym stanowisku

▪ organ wskazywał, że luka istniejąca w tym zakresie w architekturze stanowisk urzędniczych utrudnia właściwe wywiązywanie się 

podmiotom z sektora publicznego z obowiązku powołania IOD, w tym zapewnienia mu bezpośredniej podległości najwyższemu 

kierownictwu i niezależności

▪ w opinii Szefa Służby Cywilnej, nie ma potrzeby dodawania stanowiska IOD do wykazu stanowisk urzędniczych – aktualnie 

funkcjonujące rozwiązania dotyczące stanowisk w służbie cywilnej są wystarczająco elastyczne, nie prowadzą do przerostu 

zatrudnienia, a jednocześnie pozwalają na właściwą realizację zadań wynikających z RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1306
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▪ z początkiem roku w Kalifornii zaczęła obowiązywać ustawa o ochronie konsumenckiej (CCPA), która w ograniczonym 

stopniu powiela przepisy RODO

▪ mieszkańcy największego stanu USA zyskali prawo do kontrolowania informacji na swój temat, jakie przetwarzają 

giganci rynku internetowego jak Facebook czy Google, ale też brokerzy trudniący się ich wyszukiwaniem i 

udostępnianiem

▪ za ustawą zagłosowali mieszkańcy Kalifornii w referendum zorganizowanym przy okazji ostatnich wyborów 

parlamentarnych i stanowych w 2018 r.

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1447395,kalifornia-usa-reguluje-ochrone-prywatnosci-w-sieci-rodo.html
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▪ Holenderski Urząd Ochrony Danych (De Autoriteit Persoonsgegevens) przeprowadził kontrolę około 175 stron internetowych 

sklepów internetowych, gmin i mediów, między innymi w celu ustalenia, czy spełniają one wymagania dotyczące umieszczania 

plików cookies

▪ prawie połowa skontrolowanych stron internetowych nie spełniała w tym zakresie wymagań

▪ organ wskazał, że odwiedzający witrynę musi wyrazić zgodę na umieszczanie i przeglądanie śledzących plików cookies przy 

jednoznacznym i aktywnym działaniu – pole z zaznaczonym „tak” z góry, gdy użytkownik zostanie poproszony o zatwierdzenie, jest 

niedozwolone

▪ cisza, bezczynność, przewijanie w dół lub informacja „zgadzasz się, jeśli będziesz kontynuować na tej stronie” również nie są

dozwolone

▪ organ przypomniał orzeczenie TSUE z 01.10.2019 r, w którym trybunał wskazał, że zgoda na instalowanie ciasteczek nie jest 

ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru

Źródło: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-veel-websites-vragen-op-onjuiste-wijze-toestemming-voor-plaatsen-tracking-cookies
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▪ zgodnie z prawem nikt nie może wymagać od obywatela pozostawienia dowodu osobistego, ale praktyka zatrzymywania 

dokumentu tożsamości lub jego kserowania ma nadal miejsce, np. w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego

▪ Prezes UODO radzi, by w zastaw nie zostawiać dowodów osobistych ani innych dokumentów potwierdzających tożsamość, 

jak np. jak paszport, prawo jazdy czy legitymacja szkolna lub studencka

▪ UODO przypomina, że dokumenty tożsamości są wydawane w celach ściśle określonych przepisami prawa i zawierają 

wskazany w nich katalog danych osobowych, który jest szerszy niż ten, jaki można uznać za niezbędny dla realizacji 

określonego celu

▪ zatrzymywanie dokumentów potwierdzających tożsamość prowadzi nie tylko do naruszenia krajowych przepisów, ale także 

zasad zawartych w RODO

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/dowod-osobisty-w-zastaw-uodo-przypomina-ze-to-bezprawne,497074.html
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▪ 10 stycznia br. przez kilka godzin można było dziś dowiedzieć się, kto jest administratorem stron na Facebooku

▪ aby zobaczyć, kto jest administratorem strony, wystarczyło sprawdzić szczegóły dotyczące edycji zamieszczonych wpisów

▪ błąd został już naprawiony, ale przez kilka godzin internauci mieli wgląd do niedostępnych wcześniej informacji

Źródło: https://www.rp.pl/Polityka/200119900-Awaria-Facebooka-Wiemy-kto-prowadzi-profile-politykow.html
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▪ z informacji ujawnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w trakcie konferencji "Cyfrowy bliźniak" wynika, że w 

Polsce nałożono do tej pory 8 administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie RODO

▪ ich łączna wysokość wynosi €958.760 (ponad 4 miliony złotych)

▪ najmniej wiadomo o 3 nałożonych jeszcze w 2019 r. karach:

✓ €460,00 (1.973 zł) dla wspólnoty mieszkaniowej

✓ €1.900 (8.148 zł) dla spółki zarządzającej nieruchomościami

✓ €7.000 (30.019,50 zł) dla spółki zajmującej się ochroną mienia i ludzi

Źródło: https://twitter.com/MaciekWlazlo/status/1215571896332365825
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▪ w bazie orzeczeń sądów administracyjnych został opublikowany wraz z uzasadnieniem wyrok z 11 grudnia 2019 r. w 

sprawie pierwszej kary Prezesa UODO dla spółki Bisnode za nieprzestrzeganie RODO (sygn. II SA/Wa 1030/19)

▪ Z uzasadnienia wynika, że choć sąd uchylił decyzję Prezesa UODO, to podzielił wiele jego poglądów

▪ wyrok nie jest zadowalający ani dla spółki, ani dla Prezesa UODO

▪ Andrzej Osiński, prezes Bisnode, powiedział, że na chwilę obecną spółka jest w trakcie procesu przygotowania skargi 

kasacyjnej do Najwyższego Sądu Administracyjnego

▪ wszystko wskazuje na to, że apelacja zostanie złożona w styczniu br.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/uzasadnienie-wyrok-wsa-w-sprawie-decyzji-uodo-dotyczacej-

bisnode,497105.html?_ga=2.232629151.1242081695.1578640602-1758732953.1575526799
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