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Rzecznik TSUE: Państwa nie mogą masowo 
przechowywać danych osobowych

UODO ostrzega przed fałszywymi 
kontrolerami

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

Ogromny wyciek danych w Niemczech

WSA: ochrona danych osobowych nie 
uniemożliwia publikacji dokumentów 
dotyczących KRS
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▪ Trybunał Sprawiedliwości UE powinien podtrzymać swój wyrok z 2016 r., zgodnie z którym dane osobowe nie mogą być przechowywane 

masowo przez rządy państw nawet ze względów bezpieczeństwa narodowego – taką opinię wydał rzecznik generalny TSUE

▪ w 2016 r. TSUE orzekł, że masowe gromadzenie i przetrzymywanie danych jest niezgodne z unijną dyrektywą o prywatności i łączności 

elektronicznej, opartą na Karcie praw podstawowych UE

▪ Francja, Belgia i Wielka Brytania, w których w ostatnich latach doszło do poważnych zamachów terrorystycznych, uważają, że dostęp do

danych może pomóc w zapobieganiu takim zdarzeniom – kraje te wprowadziły szereg regulacji dotyczących wykorzystania i 

przechowywania danych osobowych

▪ obecna rozprawa jest wynikiem pytań prejudycjalnych, które zostały wysłane do TSUE przez instytucje francuskie, belgijskie i brytyjskie 

odnośnie do stosowania unijnych regulacji dotyczących ochrony danych

▪ rzecznik opinii stwierdził m.in., że sprzeczne z dyrektywą jest uregulowanie, które, w kontekście poważnych i trwałych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza zagrożeń terrorystycznych, nakłada na operatorów i dostawców usług łączności obowiązek 

przechowywania danych dotyczących ruchu i lokalizacji abonentów, a także danych umożliwiających identyfikację twórców treści

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1448841,opinia-rzecznika-tsue-panstwa-nie-moga-masowo-przechowywac-danych-osobowych.html
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▪ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – organ nadzorczy zaleca zachowanie ostrożności

▪ Prezes UODO przypomina, że zanim pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadomi o 

niej pisemnie i telefonicznie

▪ ponadto pracownik UODO okaże upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

▪ wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy UODO jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 r. w 

sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika UODO – jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on 

być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Prezesa UODO

▪ w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość 

telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do 

przeprowadzenia kontroli

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1316
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▪ porady prawne, zajęcia z dziećmi i debaty poświęcone problematyce ochrony danych osobowych – to wydarzenia, które 

odbędą się 28 stycznia 2020 r. z okazji XIV Dania Ochrony Danych Osobowych

▪ w ramach głównych obchodów tego wyjątkowego święta odbędzie się Dzień Otwarty w UODO, podczas którego osoby 

zainteresowane zasięgnięciem porady prawnej w zakresie ochrony danych osobowych będą mogły porozmawiać z naszymi 

ekspertami

▪ porady prawne będą udzielane w siedzibie UODO w Warszawie przy ul. Stawki 2, w godzinach od 10.00 do 14.00 (hol 

budynku Intraco)

▪ XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie także okazją do wręczenia nagród im. Michała Serzyckiego

▪ szczegółowy harmonogram Dnia Otwartego w UODO dostępny jest na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1315
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▪ niemiecki Buchbinder, który zajmuje się wypożyczaniem aut, dopuścił się ogromnego wycieku danych

▪ w wyniku błędu można było uzyskać dostęp do 10 TB danych klientów i pracowników firmy

▪ baza zawierała około 3 mln rekordów

▪ wśród danych były imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia, numery prawa jazdy, faktury, wiadomości e-mail oraz 

umowy klientów i pracowników - najstarsze dane pochodziły z 2003 roku

▪ wyciek był skutkiem błędnej konfiguracji jednego z serwerów należących do Buchbindera

▪ sugeruje się, że sprawa może zakończyć się jedną z najwyższych kar nałożonych od momentu wprowadzenia RODO

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/ogromny-wyciek-danych-w-niemczech-moze-pasc-rekordowa-kara-w-historii-rodo/c73xg6m
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▪ postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zakazuje publikowania list poparcia członków nowej 

Krajowej Rady Sądownictwa nie dotyczy sądów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

▪ wcześniej, powołując się na postanowienie UODO, Kancelaria Sejmu uniemożliwiała sędziemu Juszczyszynowi oględziny list 

osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa

▪ "Postanowienie zabezpieczające wydane przez prezesa UODO (…) nie może w żadnym razie stanowić jakiejkolwiek podstawy do 

uniemożliwienia przez Kancelarię Sejmu RP przeprowadzenia przez sąd środka dowodowego w postaci oględzin wspomnianych 

wyżej oryginałów wszystkich dokumentów zawierających zgłoszenia oraz listy poparcia sędziów-kandydatów na członków Krajowej 

Rady Sądownictwa" - stwierdził WSA w Warszawie w wydanym postanowieniu

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25618883,wsa-ochrona-danych-osobowych-nie-uniemozliwia-publikacji-dokumentow.html
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▪ FBI i Donald Trump zarzucali Apple, że niedostatecznie współpracuje ze służbami przy dochodzeniach śledczych

▪ według przecieków firma miała plany na to, jak zwiększyć prywatność użytkowników i bezpieczeństwo iPhone'ów, jednak 

ostatecznie je porzuciła

▪ Prezydent Stanów Zjednoczonych żądał od Apple współpracy w sprawie uzyskiwania danych z iPhone'ów przestępców – o ile 

dane z tych telefonów dalej pozostają niedostępne dla FBI, to cała sytuacja potencjalnie odbiła się na planach Apple

▪ Apple planował umożliwić zaszyfrowanie kopii zapasowych iCloud po stronie użytkownika – po takim kroku dostęp do 

danych mógłby mieć tylko użytkownik z poziomu autoryzowanych urządzeń i sam Apple straciłby w ten sposób dostęp do 

tych danych (klucz szyfrujący znałby jedynie właściciel telefonu)

▪ Apple nie zabrał oficjalnego stanowiska w tej sprawie – jest jednak bardzo prawdopodobne, że zrezygnował z potencjalnych 

planów ze względu na naciski służb i samego prezydenta

Źródło: https://komorkomania.pl/38338,apple-porzuca-szyfrowanie-danych-w-chmurze-fbi-wygralo-z-prywatnoscia
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