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▪ Wielka Brytania będzie dążyć do odejścia od unijnych przepisów o ochronie danych i ustanowienia własnych „suwerennych” 

kontroli w tym zakresie – powiedział premier Boris Johnson, pomimo tego, że UE potwierdziła, że Wielka Brytania powinna „w 

pełni przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych”

▪ w opublikowanym piśmie do Izby Gmin, premier wskazał, że Wielka Brytania „opracuje odrębne i niezależne polityki” w 

wielu dziedzinach, w tym w zakresie ochrony danych, dodając, że rząd będzie dążył do utrzymania wysokich standardów w 

tym zakresie

▪ wcześniej Komisja Europejska wydała zalecenie dotyczące otwarcia negocjacji handlowych z Wielką Brytanią, podkreślając 

wcześniejsze zobowiązania, które obie strony podjęły w celu zachowania spójności standardów ochrony danych

▪ KE stwierdziła, że biorąc pod uwagę znaczenie przepływów danych, planowane partnerstwo powinno potwierdzić 

zobowiązanie stron do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych oraz w pełni przestrzegać unijnych 

przepisów o ochronie danych osobowych, dodając, że przekazywanie danych po Brexicie powinno odbywać się na 

podstawie odpowiedniej umowy

Źródło: https://www.euractiv.com/section/digital/news/uk-to-diverge-from-eu-data-protection-rules-johnson-confirms/
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▪ żeby przyznać pracownikowi świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić 

sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe

▪ pracodawca jest zobowiązany również do dokonywania przeglądu tych danych co najmniej raz w roku

▪ artykuł 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS zobowiązuje pracodawcę do tego, by uzależnił udzielenie ulgi lub świadczenia od sytuacji życiowej, 

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu

▪ art. 8 ust. 1a ww. ustawy określa, że pracownik przekazuje dane pracodawcy w formie oświadczenia, a potwierdzenie danych w 

nim zawartych może odbywać się m.in. na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej

▪ w opinii UODO, jeżeli na potrzeby udokumentowania spełnienia określonych kryteriów przydatny byłby dostęp do różnych 

dokumentów, np. PIT-u małżonka, to regulacja umożliwia pracodawcy jedynie wgląd do nich, ale nie daje prawa do 

przechowywania ich kopii czy innego utrwalania – powodowałoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie niż jest to 

niezbędne do celu przetwarzania, gdyż np. PIT współmałżonka zawiera również takie dane, jak np. nazwa zakładu pracy czy 

PESEL, które nie są niezbędne do potwierdzenia danych przedstawionych w oświadczeniu pracownika

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1360
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▪ RODO to wyzwanie w szczególności dla sektora handlu, a w szczególności podmiotów działających na rynku nieruchomości 

handlowych w Polsce

▪ Polska Rada Centrów Handlowych dostrzegła potrzebę podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych w działalności handlowej, jak również budowania zaufania klientów i kontrahentów podmiotów 

działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce

▪ Kodeks RODO dla sektora handlu został opracowany z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania zarządców centrów 

handlowych i ma na celu doprecyzowanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych oraz pomóc we właściwym 

stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych przez administratorów działających w branży centrów handlowych

▪ PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 podmiotów będących w wielu przypadkach 

administratorami działającymi w branży nieruchomości handlowych

▪ trwają konsultacje społeczne projektu kodeksu - uwagi należy nadsyłać do dnia 29.02.2020 roku drogą elektroniczną na 

adres konsultacjekodeksrodo@prch.org.pl według wzoru dostępnego na stronie internetowej PRCH

Źródło: https://prch.org.pl/pl/public-affairs/kodeks-rodo
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▪ cypryjski organ nadzorczy zakazał wykorzystywania zautomatyzowanego narzędzia do oceniania zwolnień lekarskich pracowników, znanego 

jako „Bradford Factor”

▪ Bradford Factor dokonuje analizy m.in. częstotliwości zwolnień oraz ich długości

▪ w ocenie organu data i częstotliwość zwolnienia chorobowego w odniesieniu do osoby fizycznej, o ile jej tożsamość jest ujawniana 

bezpośrednio lub pośrednio, pociąga za sobą przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

▪ administrator przeprowadził ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, jak również w jej toku konsultował się z cypryjskim organem

▪ zdaniem organu administrator nie wykazał, że jego uzasadniony interes przeważał nad interesami, prawami i swobodami pracowników

▪ po dokonaniu oceny zebranych na potrzeby dochodzenia elementów organ uznał, że taka operacja przetwarzania nie ma podstawy prawnej

▪ administrator, jako pracodawca, był uprawniony do nadzorowania częstotliwości zwolnień chorobowych i ważności świadectw zwolnień 

chorobowych - taki obowiązek nie powinien jednak prowadzić do niewłaściwej obsługi i powinien być stosowany w granicach określonych w 

odpowiednich ramach prawnych

▪ organ nakazał administratorowi przerwać przetwarzanie i usunąć wszystkie zebrane dane, a ponadto nałożył grzwynę o łącznej wysokości 82 

tys. EUR (grzywny nałożono na 3 odrębnych administratorów)

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/cypriot-supervisory-authority-banned-processing-automated-tool-used-scoring_en
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▪ rozwiązania technologiczne wprowadzane przez pracodawcę mogą śledzić, jak zatrudnieni poruszają się po terenie firmy - zdaniem 

organu ochrony danych mają wtedy charakter monitoringu, o jakim mowa w kodeksie pracy

▪ po zmianach wprowadzonych w związku z dostosowaniem do RODO w kodeksie pracy pojawiły się dwa przepisy dotyczące 

monitoringu – pierwszy z nich dotyczy monitoringu wizyjnego, a drugi monitoringu poczty elektronicznej

▪ zakres zastosowania drugiej regulacji jest znacznie szerszy – obejmuje, poza pocztą elektroniczną, także inne formy monitoringu, jeśli 

ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w tym przepisie np. umieszczanie GPS w samochodach służbowych, 

nagrywanie rozmów z pracownikami czy weryfikację aktywności w internecie

▪ wymagania te spełnia także system do elektronicznej rejestracji czasu pracy, na podstawie którego śledzić można nie tylko godziny 

wejścia i wyjścia z firmy, lecz także przerwy na papierosa, na lunch i wyjścia prywatne

▪ UODO przyjął, że innym rodzajem monitoringu może być także system kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych, który nie służy do 

ewidencjonowania czasu pracy, jeśli odnotowuje w sposób ciągły, jak pracownicy poruszają się po terenie zakładu pracy

▪ w praktyce oznacza to obowiązek wprowadzenia takiej formy monitoringu do regulaminu pracy, poinformowania o tym pracowników i 

dopisania kolejnej formy monitoringu w treści zbieranych od pracowników oświadczeń

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1452669,uodo-rodo-monitoring-obserwowanie-pracownikow-system-kontroli-dostepu.html?r=43614
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▪ biuro irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych wszczęło postępowanie ws. możliwych naruszeń prawa przez 

Google'a i Tindera w związku z przetwarzaniem przez te firmy danych użytkowników ich usług

▪ wcześniej do biura urzędu wpłynęły liczne skargi konsumenckie w tej sprawie

▪ w wydanym przez biuro organu oświadczeniu stwierdzono, że postępowanie dotyczące Google'a ma związek przede wszystkim z 

wyjaśnieniem kwestii wokół przetwarzania przez tę firmę danych geolokalizacyjnych i przejrzystości jej działań w tym zakresie

▪ postępowanie względem Tindera ma dotyczyć "szeregu problemów", które zostały irlandzkiemu organowi wskazane przez 

użytkowników z kraju, ale też z innych państw członkowskich UE – zakres postępowania ma objąć m.in. zgodność działań 

platformy z obowiązującym prawem regulującym kwestie ochrony danych osobowych, szczególnie w kwestii spełniania próśb 

użytkowników o dostęp do danych

▪ organ  zbada również, czy Tinder dysponuje właściwą podstawą prawną pozwalającą mu na przetwarzanie danych personalnych 

osób korzystających z jego usług

▪ obie sprawy zostały wszczęte w wyniku inicjatywy własnej urzędu, nie zaś w wyniku bezpośredniej reakcji na otrzymane skargi

Źródło: https://www.wnp.pl/tech/irlandia-urzad-ochrony-danych-zbada-jak-przetwarzaja-dane-google-i-tinder,370501.html
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▪ w wyniku błędu technicznego aplikacja Google Photos przenosiła materiały wideo części użytkowników do innych osób, które również z niej 

korzystały - problem został zidentyfikowany w listopadzie ubiegłego roku

▪ błąd w działaniu Google Photos dotknął jedynie tych użytkowników, którzy korzystali z narzędzia Google Takeout do przeprowadzenia operacji 

pobrania wszystkich danych z usług koncernu, umożliwiającego również pobranie zdjęć zamieszczanych w tej aplikacji

▪ ci, których pliki wideo trafiły do innych użytkowników, mogą również w swoich zasobach nieoczekiwanie odnaleźć pliki należące do innych 

dotkniętych działaniem błędu osób

▪ według Google, liczba użytkowników, których dotyczył błąd, jest jednak bardzo niewielka i kwalifikuje się ją jako 0,01 proc. wszystkich osób 

korzystających z narzędzia Google Takeout

▪ koncern poinformował też, że błąd został naprawiony, a po usunięciu usterki przeprowadzono dogłębną analizę mającą zapobiec 

występowaniu podobnych problemów w przyszłości

▪ dotknięci problemem użytkownicy zostali powiadomieni o wystąpieniu błędu, otrzymali również od firmy przeprosiny oraz sugestię ponownego 

przeprowadzenia operacji eksportu danych przy jednoczesnym usunięciu poprzednio utworzonej i zapisanej kopii

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/google-photos-naruszyl-prywatnosc-uzytkownikow-wszystko-przez-blad-techniczny
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▪ konieczność ujawnienia nazwiska, numeru telefonu, adresu i daty urodzenia oraz zawarcia umowy przy kupowaniu telefonicznych kart typu 

pre-paid jest zgodna z gwarancjami praw podstawowych w przepisach unijnych - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka

▪ sprawa trafiła do trybunału w wyniku skargi dwóch niemieckich aktywistów - zaskarżyli oni przepisy niemieckiego prawa telekomunikacyjnego, 

twierdząc, że narusza ono ich prawo do ochrony życia prywatnego i korespondencji oraz anonimowej komunikacji, jako składowej swobody 

ekspresji, gdyż zmusza do ujawniania operatorowi informacji niepotrzebnych do zawarcia tego typu umowy

▪ taka ingerencja jest, zdaniem skarżącycg, nieuzasadniona, nieproporcjonalna i zbędna w społeczeństwie demokratycznym - zwłaszcza że 

określone w przepisach wymogi łatwo obejść, podając fałszywe dane lub używając kradzionych kart SIM

▪ zdaniem rządu niemieckiego natomiast, choć naruszenie faktycznie ma miejsce, to nie jest ono poważne, ponadto przepisy wprowadzają 

dodatkowe obostrzenia i ustawowe wymogi w dostępie organów władzy do tych danych - ta ograniczona ingerencja w prywatność ma 

uzasadnienie, gdyż jej celem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także praw i wolności innych osób

▪ ETPC przyznał, że do ingerencji w prywatność doszło, jednak nie była ona poważna, a sam fakt, że pewne przepisy można obejść, nie oznacza, 

iż są one zbędne - środki przyjęte w tej sprawie przez Niemcy mieszczą się w granicach swobody, jakie mają państwa członkowskie przy 

wdrażaniu unijnych przepisów

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/1452060,karty-sim-obowiazek-rejestracji.html
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▪ do UODO zgłaszane są przez placówki medyczne pytania, związane z sytuacjami w których pacjenci proszą telefonicznie o podanie kodu 

dostępu niezbędnego dla realizacji e-recepty - placówki medyczne mają wątpliwości, czy mogą udostępniać taką informację przez telefon

▪ zgodnie z art. 96b Prawa farmaceutycznego osoba wystawiająca receptę udziela pacjentowi informację o wystawionej e-recepcie zawierającą 

min. 4-cyfrowy kod dostępu

▪ taka informacja  może być wysyłana na wskazany przez pacjenta w systemie informacji o ochronie zdrowia adres e-mail lub wiadomość SMS na 

numer telefonu

▪ choć obowiązujące przepisy nie wskazują, aby placówka medyczna dysponowała prawem do ustnego informowania pacjenta o 4-cyfrowym 

kodzie podczas rozmowy telefonicznej, to w wyjątkowych sytuacjach, po zweryfikowaniu tożsamości osoby dzwoniącej, osoba wystawiająca 

receptę mogłaby przekazać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu. Istotne w takich przypadkach jest prawidłowe uwierzytelnienie osoby-pacjenta, 

z którym prowadzona jest rozmowa telefoniczna (np. poprzez numer PESEL pacjenta, powód wizyty lekarskiej, datę i godzinę wizyty itd.)

▪ nie oznacza to jednak, że udostępnianie tych informacji w ww. formie powinno stać się powszechną praktyką

▪ w przypadku wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby dzwoniącej w celu uzyskania informacji dotyczących pacjenta – w sytuacjach 

zwyczajnych powinno się odmówić udzielenia informacji

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1361
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