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▪ w ciągu ubiegłego roku zgłoszono do UODO 6039 naruszeń ochrony danych osobowych – chodzi zarówno o poważne wycieki, 

jak i o przypadkowe rozesłanie e-maila z odkrytymi adresami innych odbiorców

▪ liczba może wydawać się duża, ale perspektywa zmienia się, gdy porównamy ją do danych z rekordowej pod tym względem 

Holandii – w ciągu roku, w dużo mniejszym kraju, zgłoszono prawie 41 tys. naruszeń

▪ liczby te niewiele jednak mówią o ryzyku wystąpienia incydentów związanych z danymi - pewien obraz daje natomiast raport 

przygotowany przez Związek Firm Ochrony Danych Osobowych

▪ ZFODO przez rok analizowało dane z 277 firm prywatnych i jednostek administracji publicznej

▪ w tym czasie odnotowano 127 incydentów związanych z danymi – oznacza to, że średnio na jednego administratora przypadało 

0,46 incydentu

▪ z raportu ZFODO wynika, że zdecydowana większość incydentów, bo aż 89 proc., wynikała z błędu ludzkiego

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1451855,rodo-ryzyko-wycieku-danych-osobowych-raport.html
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▪ zjawisko wycieku danych będzie się nasilać – ostrzegają eksperci

▪ wskazują, że najcenniejszą informacją, którą należy chronić, jest numer PESEL

▪ w 2019 roku zasady RODO zlekceważyła cześć szpitali, operatorów komórkowych czy uczelni wyższych – to one były źródłem 

wycieku danych

▪ nie ma dziś bezpiecznych miejsc, które gromadzą nasze dane – wskazują eksperci

▪ eksperci zwracają uwagę, że dane zostawiamy w każdym odwiedzonym miejscu: banku, urzędzie, w hotelu, czy w e-sklepie

▪ to numer PESEL jest najcenniejszą informacją – to nasze „drugie DNA”

▪ wiele osób w momencie, gdy orientuje się, że stracili dokumenty błędnie kieruje swoje pierwsze kroki na policję – tymczasem 

kluczowe pozostaje powiadomienie o tym fakcie banku, gdyż liczy się każda chwila, aby wyprzedzić działanie oszusta

Źródło: https://biznes.radiozet.pl/News/Zgubione-dokumenty-a-RODO.-Co-robic-Gdzie-zglaszac-Wyciek-danych
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▪ osoby zatrudnione po 3 maja ub.r. powinny otrzymać korespondencję z informacją podatkową do ich miejsca zamieszkania

▪ inaczej wygląda kwestia płatników, którzy pracę podjęli wcześniej, w ich przypadku dokument niezbędny do rozliczenia 

rocznego może zostać nadany na adres do korespondencji

▪ przepisy Kodeksu Pracy w sposób jasny wskazują, jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od 

kandydata do pracy – zakres danych uległ zmianom już po rozpoczęciu stosowania RODO i właśnie dlatego pracodawca 

posiadł możliwość przetwarzania także innych danych kandydatów do pracy, jeśli tylko nie narusza to przepisów prawa, a 

zgodę na to wyraził sam kandydat

▪ jak zmiany mogą wpłynąć na kwestię rozliczenia PIT-u? – pracodawca ma obecnie prawo posiadać adres do korespondencji 

pracownika dla "innych celów„ - chodzi m.in. o kwestię ubezpieczeń (np. ZUS czy PPK), a ponadto w myśl ustawy  o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wśród danych potrzebnych do zgłoszenia do ZUS wymienione są m.in. trzy adresy pracownika: 

zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji

Źródło: https://www.money.pl/podatki/pit-a-rodo-czyli-jak-w-praktyce-kodeks-pracy-reguluje-kwestie-ochrony-danych-pracownika-6473205266495105a.html
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▪ Polska z roku na rok staje się coraz popularniejszym celem podróży i miejscem pracy dla obcokrajowców - według danych Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w naszym kraju posiadało ponad 400 tys. cudzoziemców.

▪ zasady zatrudnienia osób spoza granic Polski reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

▪ do wykonywania pracy na terytorium naszego kraju uprawnieni są cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z warunków określonych w przepisach, 

w tym przykładowo posiadają odpowiednie zezwolenie oraz przebywają na terenie Polski na podstawie wizy

▪ pracodawca, który chce przyjąć do swojej firmy obcokrajowca musi na etapie rekrutacji pozyskać od niego niezbędne dane, których zakres 

wynika z Kodeksu pracy i których przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący na pracodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

▪ osoby, które są zatrudniane w Polsce, w tym cudzoziemcy, podlegają nie tylko przepisom RODO, ale również polskim aktom prawnym

▪ z tego powodu proces zatrudniania Polaków i obcokrajowców będzie miał wiele części wspólnych, choć w przypadku cudzoziemców może być 

on odpowiednio bardziej rozbudowany

▪ warto podkreślić, że unijne rozporządzenie nie rozróżnia przetwarzania danych osobowych ze względu na obywatelstwo

Źródło: https://obserwatorpolityczny.pl/zatrudnianie-obcokrajowcow-co-na-to-rodo/
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▪ włoski organ ochrony danych osobowych nałożył karę 27 802 946 euro na czołowego dostawcę usług telekomunikacyjnych

▪ kara została nałożona za liczne nielegalne przetwarzanie danych związane z działaniami marketingowymi – naruszenia dotknęły 

ogółem kilka milionów ludzi

▪ od stycznia 2017 r. do pierwszych miesięcy 2019 r. urząd otrzymał setki raportów dotyczących w szczególności przyjmowania 

niechcianych połączeń promocyjnych wykonywanych bez zgody lub pomimo rejestracji użytkowników telefonu w publicznym rejestrze

sprzeciwów, a nawet pomimo faktu że osoby, z którymi się skontaktowano, wyraziły gotowość nie odbierania telefonów promocyjnych 

do firmy

▪ nieprawidłowości w przetwarzaniu danych były również zgłaszane w związku z ofertą konkursów z nagrodami oraz w formularzach 

przesyłanych użytkownikom przez spółkę

▪ oprócz nałożenia kary finansowej organ zadecydował, że spółka nie będzie już mogła wykorzystywać danych klientów gromadzonych za 

pośrednictwem aplikacji „My Tim”, „Tim Personal” i „Tim Smart Kid” do celów innych niż świadczenie usług bez bezpłatnej i wyraźnej 

zgody

Źródło: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256409
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▪ w ostatnich latach Korea Południowa stała się synonimem jednych z najsurowszych przepisów dotyczących ochrony danych i 

wymogów regulacyjnych w regionie – przepisy są regulowane przez Koreańską Komisję Łączności (KCC), Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Bezpieczeństwa (MOIS) oraz inne sektorowe organy nadzoru

▪ niedawne zmiany tych trzech przepisów doprowadziły do surowszych kar, a także ścigania karnego za naruszenia danych

▪ w dniu 7 stycznia 2020 r. wschodni sąd okręgowy w Seulu uznał privacy officera południowo-koreańskiego biura podróży za 

winnego zaniedbania za to, że nie zapobiegł naruszeniu bezpieczeństwa danych w 2017 r. – naruszenie bezpieczeństwa dotknęło 

ponad 465 000 klientów agencji i około 29 000 pracowników agencji

▪ sąd koreański nałożył karę w wysokości 10 milionów won na privacy officera, oprócz 32 27 250 000 Won koreańskich nałożonych 

na firmę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa

▪ poza grzywnami prokuratura koreańska zażądała ośmiomiesięcznego wyroku więzienia dla privacy officera

Źródło: https://www.connectontech.com/2020/01/29/south-korea-privacy-officers-face-criminal-liability-for-data-breaches/
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▪ w tegorocznym planie kontroli organ nadzorczy ujął podmioty korzystające z urządzeń umożliwiających zdalny odczyt liczników – tzw. 

inteligentne liczniki wody umożliwiają zdalny odczyt parametrów z danego budynku lub lokalu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii –

urządzenia te automatycznie przesyłają odczyty z urządzeń do bazy danych

▪ tego typu liczniki są wykorzystywane nie tylko przez przedsiębiorstwa wodociągowe, lecz także np. spółdzielnie mieszkaniowe

▪ eksperci radzą, by w ramach przygotowań do wizyty inspektorów sprawdziły one zakres przetwarzanych danych oraz umowy z podmiotami 

zewnętrznymi

▪ UODO sprawdzi, czy administrator jest w stanie wskazać zagrożenia i ryzyko płynące z przetwarzania przez niego pozyskanych informacji

▪ Będziemy weryfikować, czy wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO –

informuje Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO

▪ tym samym niezbędne w trakcie kontroli będzie ustalenie, czy w związku z owym przetwarzaniem danych dochodzi do profilowania, o którym 

mowa w art. 4 pkt 4 RODO

▪ obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii częstotliwości odczytów z wodomierzy. Jednak organ nadzorczy może surowszym 

okiem spojrzeć na podmioty, które dokonują częstych pomiarów

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1450813,plan-kontroli-sektorowych-2020-uodo.html
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▪ aktualizacje są nieodłącznym aspektem w świecie informatycznym dlatego należy zdawać sobie sprawę z tego, że regularne aktualizowanie 

programów antywirusowych, oprogramowania typu firewall, przeglądarek, a także innych aplikacji i całych systemów operacyjnych, z których 

korzystamy na co dzień, jest jednym z kluczowych warunków zapewniających bezpieczną i stabilną pracę naszego komputera

▪ UODO przypomina, że zgodnie z art. 32 RODO administrator i podmiot przetwarzający musi wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i 

techniczne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych

▪ wśród wymienionych przykładowo środków znalazła się zdolność do zapewnienia poufności, integralności i odporności systemów i usług 

przetwarzania

▪ za bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach komputerowych odpowiada administrator i podmiot przetwarzający, którzy powinni 

zapewnić aktualne oprogramowania oraz regularne testowanie środków bezpieczeństwa

▪ Do bezpieczeństwa informatycznego należy podchodzić wielopłaszczyznowo. Przestępcy wprowadzają do systemów często złośliwe oprogramowania, 

które po zaszyfrowaniu danych blokują do nich dostęp. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na trzy istotne elementy, które składają się na budowanie i 

utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa – są to procesy, technologia i przede wszystkim ludzie, którzy są odpowiedzialni za ochronę systemów.-

powiedział Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1359
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