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▪ imienny adres e-mail zawiera dane z zakresu tzw. „danych zwykłych”, których przetwarzanie regulowane jest w RODO (art. 6 ust. 1) co 

oznacza, że przetwarzanie takich danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych 

w tym przepisie

▪ w omawianym przypadku podstawą przetwarzania danych byłego pracownika zawartych w adresie mailowym może być realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu administratora

▪ jeśli byłego pracownika łączyła z pracodawcą umowa, zgodnie z którą był odpowiedzialny m.in. za kontakt z kontrahentami, to po 

zakończeniu współpracy pracodawca może chcieć nadal wykorzystywać ten adres mailowy, aby nie tracić możliwości nawiązania 

kontaktu z kontrahentami lub klientami

▪ powyższe może się dokonać np. za pomocą automatycznej odpowiedzi kierowanej do klientów lub kontrahentów – jeśli komunikat 

obejmuje informację o tym, że dany pracownik nie jest już zatrudniony oraz wskazanie, pod jakim adresem mailowym można 

kontaktować się z aktualnymi przedstawicielami danego podmiotu, to w ocenie Prezesa UODO tego rodzaju działanie można 

potraktować jako prawnie uzasadniony interes administratora danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1312
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▪ tylko jedna na 10 platform zarządzających zgodami internautów na dostęp do ich danych osobowych jest zgodna z unijnymi 

przepisami o ochronie prywatności - wynika z raportu naukowców z brytyjskiej uczelni UCL, amerykańskiego MIT i duńskiego 

Uniwersytetu Aarhaus

▪ platformy do zarządzania zgodami użytkowników (Consent Management Platform, CMP), pojawiły się na unijnym rynku razem z 

przepisami RODO i miały pomóc firmom w uzyskiwaniu obowiązkowych zgód użytkowników na gromadzenie ich danych za 

pośrednictwem "ciasteczek", a internautom umożliwić uzyskanie większej kontroli nad tym, co dzieje się z ich danymi

▪ na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali 10 tys. stron internetowych w Wielkiej Brytanii i odkryli, że wiele platform nie 

posiada osobnego okienka, w którym internauta może zaznaczyć swoją zgodę na dostęp do danych, a przycisk pozwalający na 

"wypisanie" się ze strony i wycofanie swoich danych bywa ukryty lub w ogóle go nie ma

▪ takiego przycisku brakowało na co drugiej z przebadanych stron, a tylko na 12 proc. stron pole odmowy było tak samo widoczne, 

jak to do wyrażania zgody

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/platformy-zarzadzajace-plikami-cookie-naruszaja-przepisy-rodo
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▪ konferencja naukowa pt. „Cyfrowy Bliźniak”, która odbyła się 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu stworzyła okazję do 

omówienia stanu realizacji RODO

▪ Rok 2020 będzie rokiem przeglądu RODO – zapowiedziała Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej i Edukacji, otwierając konferencję czym nawiązała do istotnego zadania, które wynika z art. 97 RODO

▪ najpóźniej do 25 maju 2020 r. Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawi Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 

sprawozdanie z oceny i przeglądu RODO - w tym kontekście Urszula Góral zasygnalizowała kwestie prowadzonej obecnie w 

Unii Europejskiej dyskusji na temat sektorowych przepisów dotyczących ochrony danych

▪ konferencja była też okazją do szczegółowego oceniania konkretnych rozwiązań prawnych i technicznych wpływających na 

to, jak tzw. cyfrowy bliźniak wygląda i jak wyglądać będzie cyberfizyczny system, w którym miałby funkcjonować

▪ „cyfrowy bliźniak” to odwzorowanie szczególnego obiektu, jakim jest człowiek, który jest szeroko opisywany przez dane 

znajdujące się w sieci, będące np. w zasobach podmiotów gospodarczych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1309
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▪ DLA Piper opublikowała raport o naruszeniach ochrony danych osobowych i karach za te naruszenia

▪ raport obejmuje następujący przedział czasowy od 25 maja 2018 r. (tj. wejście w życie RODO) do 27 stycznia 2020 r.

▪ we wskazanym okresie zgłoszonych zostało ponad 160 000 naruszeń ochrony danych

▪ największą jak dotąd karą zgodnie z RODO była grzywna w wysokości 50 milionów euro nałożona na Google

▪ łączna liczba zgłoszonych przypadków naruszenia danych osobowych: 1. Holandia – 40 647, 2. Niemcy – 37 636, 3. UK – 22 181, 6. 

Polska – 7478

▪ liczba naruszeń na 100 tys. osób: 1. Holandia – 147,2, 2. Irlandia – 132,52, 3. Dania 115,43, 14. Polska 13,74

▪ łączna wartość kar finansowych: 1. Francja – 51 100 000 euro, 2. Niemcy – 24 574 525, 3. Austria – 18 107 700, 7. Polska 947 345

▪ raport dostępny jest pod linkiem: https://www.dlapiper.com/~/media/files/insights/publications/2020/01/dla-piper_data-breach-

report-2020.pdf

0104
Raport o naruszeniach ochrony danych osobowych

https://www.lex-artist.pl/
https://www.dlapiper.com/~/media/files/insights/publications/2020/01/dla-piper_data-breach-report-2020.pdf


▪ belgijski urząd ds. ochrony danych osobowych chce wszcząć dochodzenie przeciwko tamtejszemu oddziałowi sieci 

Carrefour, oskarżając detalistę o to, że w ramach pilotażu płatności autoryzowanych odciskiem palca nielegalnie gromadzi i 

przetwarza dane wrażliwe – w tym wypadku odciski palców swoich klientów

▪ po udanych testach systemu MyFinger, który identyfikuje użytkowników za pośrednictwem odcisku palca, Carrefour ogłosił 

w miniony wtorek, że rozpoczyna pilotaż projektu w sklepach zlokalizowanych w centrum stolicy Belgii

▪ belgijski urząd przypomina, że RODO zabrania firmom gromadzenia danych biometrycznych od konsumentów bez 

zezwolenia

▪ Carrefour zapewnia, że postępuje zgodnie z RODO, a gromadzone dane są w pełni bezpieczne

▪ firma podkreśla, że współpracuje z firmami, które specjalizują się w zabezpieczaniu danych i przypomina też, że w innych 

miejscach - jak w bankach, czy na lotniskach - podobne dane także są pobierane i gromadzone

Źródło: http://next.gazeta.pl/next/7,151243,25609551,belgijski-odpowiednik-uodo-oskarza-siec-carrefour-miala-nielegalne.html
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▪ Google pracuje nad zestawem otwartych standardów prywatności, które mają poprawić komfort korzystania z sieci bez 

straty dla publikujących treści

▪ inicjatywa znana jest jako Privacy Sandbox i ma w założeniach zapewnić internetowi „zdrowie” i dochody z reklam, ale nie 

naruszać prywatności użytkowników

▪ po konsultacjach ze specjalistami z różnych środowisk Google jest zdania, że da się osiągnąć ten cel bez używania plików 

cookie stron trzecich

▪ to oznacza, że małe pliki (ciasteczka) z informacjami między innymi o odwiedzonych stronach nie będą przenoszone między 

stronami

▪ obecnie pliki te stanowią podstawę śledzenia naszych poczynań w internecie i dopasowywania reklam

Źródło: https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje-i-rozrywka/google-cookie-ciasteczka-sledzenie-prywatnosc
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▪ podstawy odpowiedzialności cywilnej zostały uregulowane nie tylko w kodeksie cywilnym, ale także w art. 82 ust. 1 RODO 

(„Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO ma prawo uzyskać od 

administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę”) oraz art. 53 ust. 1 ustawy DODO („Osobie, 

która poniosła szkodę lub doznała krzywdy w wyniku czynności naruszającej przepisy ustawy DODO, przysługuje od administratora

odszkodowanie lub zadośćuczynienie”)

▪ na 7 stycznia 2020 r. nie wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych żadne zawiadomienie sądu o prawomocnym 

orzeczeń kończącym postępowanie w sprawie o roszczenie z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

▪ do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło 7 zawiadomień z sądów okręgowych o wniesionych do nich pozwów

Źródło: https://jawneprzezpoufne.pl/blog/ile-toczy-sie-spraw-cywilnych-z-rodo-dodo/#
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▪ Wielka Brytania wdraża przepisy, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej w Biurze Komisarza ds. 

Informacji (ICO)

▪ opłatę muszą uiścić wszyscy administratorzy, mający siedzibę w Wielkiej Brytanii, chyba że przysługuje specjalne zwolnienie

▪ zdecydowana większość firm będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty za ochronę danych, przy czym trzy poziomy opłat (40 

£ / 60 £ / 2900 £) zależą od wielkości firmy, biorąc pod uwagę liczbę pracowników i obroty firmy

▪ narzędzie do samooceny firmy na stronie internetowej ICO pomaga wyjaśnić, którą opłatę należy uiścić

▪ między 1 lipca a 30 września 2019 r. ICO nałożyło 240 kar pieniężnych za nieuiszczenie wyżej opisanej opłaty - kary wynoszą 

od 400 do 4000 funtów

▪ ICO skierowało pismo do organizacji, które nie uiściły opłaty - zapłać lub potwierdź, że obowiązuje zwolnienie lub wpłać 

grzywnę w wysokości do 4350 £

Źródło: https://blog.kryptos72.com/rodo/wdrozenie-rodo/wiedza/uk-oplata-za-ochrone-danych/
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