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▪ od początku funkcjonowania systemu elektronicznych ksiąg wieczystych do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi 

dotyczące zakresu zamieszczanych w księgach szczegółowych danych osobowych

▪ każdy, kto przez internet przejrzy księgę wieczystą danej nieruchomości, zapozna się bowiem z numerem PESEL i z 

imionami rodziców właściciela, a także innych osób, których prawa czy roszczenia ujawnia księga.

▪ nie tylko narusza to prawo do prywatności tych osób, ale może też ułatwiać kradzież tożsamości

▪ RPO już 6 lat temu miał wątpliwości co do takiego zakresu ujawniania tych danych, ale nie podzielił ich resort 

sprawiedliwości

▪ teraz Rzecznik zwraca uwagę Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że problem należy oceniać w kontekście 

RODO - wcześniej przez lata zakres informacji ujawnianych w księgach wieczystych nie był aż tak szeroki, jak dziś, a nie 

rodziło to istotnych problemów w obrocie prawnym

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-kazdy-moze-w-sieci-poznac-dane-osobowe-z-ksiag-

wieczystych?fbclid=IwAR2o4rUbFNpuVeeDTn27Dzk24vXUHAR3pGGSfUqCM800_sWADkkLgZB_vMs
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▪ do 20 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do wytycznych 1/2020 poświęconych pojazdom 

połączonym i aplikacjom związanym z mobilnością

▪ podczas posiedzenia plenarnego EROD, które odbyło się w dniach 28-29 stycznia br., Rada przyjęła wytyczne 1/2020 w sprawie 

przetwarzania danych osobowych w kontekście pojazdów połączonych

▪ wytyczne koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w związku z nieprofesjonalnym użytkowaniem połączonych 

pojazdów przez osoby, których dane dotyczą, w szczególności wytyczne dotyczą danych osobowych przetwarzanych przez 

pojazd oraz danych przekazywanych przez pojazd jako połączone urządzenie

▪ uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do  20 marca 2020 r. korzystając z  formularza dostępnego na stronie 

internetowej Rady: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=488

▪ więcej informacji na temat publicznych konsultacji znajduje się na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-12020-processing-personal-data-context_en

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1362
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▪ cały numer węgierskiego Forbesa musiał zostać wycofany po tym, jak w sądzie w Budapeszcie właściciele Hell Energy złożyli pozew 

przeciwko wydawcy, o przetwarzanie ich danych osobowych

▪ koncern powołał się na przepisy RODO, gdy w najnowszym numerze umieszczono na liście 50 najbogatszych Węgrów jednego z 

właścicieli Hell Energy

▪ sąd wydał decyzję o wstrzymaniu nakładu, którą określił jako tymczasowe zabezpieczenie

▪ choć właściwa sprawa przed sądem dopiero ruszy, wydawca musiał również usunąć z listy nazwisko jednego z właścicieli Hell Energy, 

którego majątek szacowany na 158 mln dol. magazyn sklasyfikował na 26. pozycji listy 50 najbogatszych Węgrów

▪ jak podkreślają eksperci jest to absurdalna interpretacja RODO, która zagraża wolności mediów i może poważnie ograniczać dostęp do 

niezależnych informacji w kwestiach interesu publicznego

▪ wykorzystywanie przepisów o RODO w odniesieniu do mediów, to próby wpływania na niezależność prasy - przy stosowaniu RODO 

celowo wprowadzona została tzw. klauzula prasowa

▪ klauzula zakłada nie stosowanie podstaw prawnych dotyczących danych osobowych w stosunku do mediów - w Polsce na przykład w 

odniesieniu do prasy wyłączony został art 6. i art. 9 RODO

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/absurdy-rodo-wegierski-forbes-zmuszony-do-wycofania-nakladu-6477203598760065a.html
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▪ wyciekły dane ponad 6 mln Izraelczyków - wyciek nastąpił wskutek wgrania całego rejestru izraelskich wyborców do aplikacji Elector

▪ według dziennika "Haaretz" dostęp do danych w aplikacji Elector mógł uzyskać każdy, bez użycia skomplikowanych narzędzi - gazeta 

opublikowała szczegółową instrukcję, jak tego dokonać, a także przekazała informacje o incydencie do izraelskich organów zajmujących się 

ochroną cyberprzestrzeni

▪ wcześniej aktywiści działający na rzecz prywatności i ochrony danych osobowych ostrzegali izraelskie partie polityczne przed użyciem aplikacji

▪ w ubiegłym tygodniu do zwolenników Likudu zaapelował premier Izraela Benjamin Netanjahu, prosząc ich, aby pobierali na swoje telefony 

aplikację Elector i pomogli z jej użyciem zachęcać innych do głosowania i poparcia

▪ Elector pozwala partiom politycznym na tworzenie baz danych z ominięciem reguł dyktowanych przez obowiązujące w kraju prawo ochrony 

danych osobowych i prywatności - dzieje się tak dlatego, że przy rejestracji użytkowników aplikacja prosi ich o podanie danych osobowych, 

których nie ma w państwowych rejestrach wyborczych

▪ obecnie nie wiadomo, jak wiele informacji i jakie konkretnie dane wyciekły z baz danych Likudu

▪ firma, która stworzyła Electora stwierdziła, że incydent został natychmiast wykryty i podjęto kroki, by przeciwdziałać jego skutkom, a także 

wzmocniono mechanizmy ochrony bezpieczeństwa w programie

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/ogromny-wyciek-danych-w-izraelu-ponad-6-milionow-wyborcow-poszkodowanych
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▪ Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest co roku 11 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej, która ustanowiła go 2004 roku

▪ ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych dzieci i młodzieży

▪ w Polsce od 2005 roku Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja 

Dzieci Niczyje) oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”

▪ z okazji przypadającego 11 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu Tomasz Soczyński, dyrektor Departamentu Informatyki w UODO, 

zachęca do propagowania działań na rzecz bezpiecznego korzystania przez dzieci z zasobów internetowych

▪ wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie, a najbardziej narażone na nie są 

dzieci

▪ dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń jakie czyha na najmłodszych użytkowników

▪ niestety, większość materiałów, które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój dziecka znajduje się w sieci legalnie –

mowa tutaj m.in. o materiałach obrazujących przemoc, agresję czy nawołujących do nienawiści i dyskryminacji

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

05 Dzień Bezpiecznego Internetu

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1363


▪ w ramach akcji Onetu z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” powstał artykuł na temat największych ataków hakerskich i wycieków danych w 

latach 2010-2020

▪ Shadow Brokers – grupa Shadow Brokers w 2016 r. opublikowała w sieci narzędzia wykorzystywane przez amerykańską NSA

▪ atak na Sony Pictures Entertainment – w listopadzie 2014 r. cyberprzestępcy przejęli wiele danych jak niepublikowane filmy, e-maile, 

wewnętrzne wiadomości, szczegóły dotyczące wynagrodzeń aktorów oraz informacje o pracownikach

▪ NotPetya - w czerwcu 2017 r. rosyjska grupa hakerów opracowała wirusa, który miał zaszkodzić Ukrainie i w nią został skierowany, 

oprogramowanie blokowało komputery i sieci komputerowe i było odpowiedzialne za poważne straty finansowe

▪ River City Media - w 2017 r. w wyniku błędnej konfiguracji kopii bezpieczeństwa na serwerze zajmująca się marketingiem firma River City Media 

przez przypadek opublikowała w sieci bazę danych zawierającą 1,4 miliarda rekordów obejmujących adresy IP, nazwiska, a nawet adresy

▪ Stuxnet - Stuxnet był pierwszym wirusem, któremu udało się uszkodzić sprzęt, oprogramowanie zostało użyte w 2010 r. do ataku na irański 

zakład wzbogacanie uranu, gdzie w wyniku jego działania uszkodzone zostały wirówki

▪ Yahoo – w 2016 r. w dwóch komunikatach firma poinformowała, że w 2014 i 2013 r. stała się ofiarą kilku ataków hakerskich, których skutkiem 

było wykradzenie danych ponad miliarda użytkowników

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/najwieksze-ataki-hakerskie-i-wycieki-danych-ostatnich-lat/4qyhpcs
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▪ gmina Oslo została ukarana grzywną w wysokości 120 000 EUR z powodu złego zabezpieczenia danych przetwarzanych w aplikacji mobilnej 

„Skolemelding” - aplikacja służy do komunikacji między pracownikami szkół, rodzicami i uczniami

▪ zdaniem norweskiego organu nadzoru gmina nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu 

bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, w tym m.in.:

• jednym z zamierzonych zastosowań aplikacji jest wysyłanie przez rodziców wiadomości dotyczących ich dzieci i nieobecności w szkole za 

pomocą pola tekstowego co umożliwia przekazywanie danych osobowych specjalnej kategorii, takich jak dane zdrowotne, dotyczących 

dzieci - nie ma technicznych środków, które mogłyby temu zapobiec, a aplikacja nie podaje żadnych informacji, których należy unikać

• słabe bezpieczeństwo logowania do aplikacji umożliwiło osobom nieupoważnionym dostęp do danych osobowych ponad 63 000 uczniów

w klasie od pierwszej do dziesiątej i ich zmianę

• w wyniku nieodpowiednich testów bezpieczeństwa przed uruchomieniem aplikacji aplikacja zawierała luki w zabezpieczeniach

▪ wcześniej organ powiadomił o swoim zamiarze nałożenia grzywny w wysokości 200 000 EUR - ostateczna kwota została jednak ponieważ w 

sprawie występowały czynniki łagodzące - gmina wdrożyła środki mające na celu ograniczenie szkód, gdy tylko dowiedziała się o wadach 

bezpieczeństwa, i wykazała chęć rozwiązania problemów

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/norwegian-data-protection-authority-imposes-fine-municipality-oslo-

education_en?fbclid=IwAR1T2G-n4ebjK5KfUsYJyzejv8OU8lBimaIwuieWo4B0IF8T8L76jOwJGgE
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▪ osoby, które padły ofiarą kradzieży danych, nie wiedzą, czy powinny unieważniać dowód, czy nie - na pomoc państwa niespecjalnie mogą liczyć

▪ eksperci wskazują, że obecnie w Polsce nie ma systemowego rozwiązania dla osób dotkniętych wyciekiem danych, w  szczególności nie ma 

procedur, które dotyczyłyby numeru PESEL oraz rozwiązań na etapie postępowania komorniczego czy wcześniej sądowego, choć ofiara 

wycieku danych najczęściej nie wie, że postępowanie sądowe się toczy

▪ najczęściej o przestępstwie osoby, których dane dotyczą dowiadują się w chwili zajęcia komorniczego

▪ Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że sam wyciek danych takich jak imię i nazwisko czy nawet 

PESEL nie jest przesłanką do wymiany dowodu i ma ona sens wtedy, gdy wyciekają numer i seria dokumentu tożsamości

▪ co zatem można zrobić? zastrzec swoje dane w banku lub złożyć tzw. zastrzeżenie kredytowe w BIK - dzięki temu ostatniemu instytucje 

finansowe, które przystąpiły do systemu, nie udzielą kredytu na zastrzeżone dane

▪ zastrzeżenie wraz z usługą alertów BIK kosztuje 24 zł na rok – w pakiecie użytkownik otrzymuje powiadomienia o próbie uzyskania kredytu na 

swoje dane

▪ niestety nie ma instytucji, która oferowałaby kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych i z problemem kradzieży tożsamości ostatecznie 

pozostajemy sami – zauważają eksperci

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1453722,wyciek-danych-osobowych-rodo-policja-uniewaznienie-dowodu-osobistego.html
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▪ serwis Facebook Dating ruszył w Stanach Zjednoczonych i 19 innych państwach, a na początku 2020 roku miał być dostępny także w Europie

▪ 12 lutego irlandzki organ nadzoru poinformował jednak, że Facebook Irlandia po raz pierwszy skontaktowała się z organem w związku z 

zamiarem wprowadzenia nowej funkcji randkowej w UE w poniedziałek 3 lutego

▪ organ wyraził w tym zakresie swoje głębokie zaniepokojenie, że tak późno dowiedział się o tej nowej funkcji, biorąc pod uwagę, że miała ona 

być wprowadzona 13 lutego

▪ obawy organu spotęgował, że w dniu 3 lutego nie otrzymał żadnych informacji / dokumentacji w związku z oceną wpływu na ochronę danych 

osobowych lub procesami decyzyjnymi podjętymi przez Facebook Ireland w tym zakresie

▪ w celu przyspieszenia pozyskania odpowiedniej dokumentacji, w poniedziałek, 10 lutego, upoważnieni urzędnicy organu przeprowadzili 

kontrolę w biurach Facebook Ireland w Dublinie i zebrali potrzebną dokumentację

▪ w związku z działaniami organu Facebook Ireland poinformował, że wprowadzenie nowej funkcji zostało odłożone w czasie

Źródło: https://dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-statement-facebook-dating-feature
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▪ Na początku stycznia br. zespół badawczy ds. bezpieczeństwa cybernetycznego vpnMentor odkrył, że dane ponad 36 tys. 

amerykańskich więźniów dostępne były bez żadnych zabezpieczeń na serwerze Amazon, należącym do JailCore

▪ vpnMentro o wycieku poinformował firmę JailCore, a w związku z brakiem reakcji, również Pentagon

▪ baza danych została poprawnie zabezpieczona w połowie stycznia br.

▪ zakres ujawnionych danych obejmował m.in. szczegółowe dane identyfikacyjne więźnia (w tym adresy zamieszkania), dane 

dotyczące stanu zdrowia, informacje na temat popełnionego przestępstwa oraz wymiarze kary, a także wizerunek

Źródło: https://www.vpnmentor.com/blog/report-jailcore-leak/
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▪ kodeks postępowania dla bibliotek wspierający we właściwym stosowaniu RODO to inicjatywa podjęta przez specjalistów w 

zakresie ochrony danych osobowych działających na rzecz bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

▪ kodeks jest skierowany przede wszystkim do bibliotek publicznych, w tym działających w ramach ośrodków kultury oraz 

pedagogicznych

▪ zawartość Kodeksu była tworzona i konsultowana ze wsparciem środowiska bibliotekarzy

▪ kodeks powstał pod redakcją Sylwii Czub-Kiełczewskiej i dr Łukasza Wojciechowskiego we współpracy z SBP

▪ rozpoczyna się powszechny etap konsultacji treści kodeksu - każda zainteresowana osoba może przekazywać swoje uwagi 

merytoryczne na adres Biura ZG SBP, które koordynuje przyjmowanie uwag i zgłoszeń od pracowników bibliotek

▪ uwagi należy nadsyłać na adres e-mail: biuro@sbp.pl (z wpisaniem tematu treści e-maila: Konsultacje RODO dla bibliotek) do dnia 

10 marca 2020 r.

Źródło: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22103
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▪ badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – twierdzą Prezes UODO i resort pracy

▪ eksperci są innego zdania - uważają, że dbałość o bezpieczeństwo pracy pozwala pracodawcom na weryfikację stanu trzeźwości pracownika i 

jego zdolności do pracy i to nie tylko przed i po pracy, ale także w trakcie

▪ Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP wskazała, że komunikat UODO wywołał wśród pracodawców ogromne 

zaniepokojenie i większość schowała alkomaty do szuflady w obawie przed wysokimi karami - Pracodawcy mówią, że wyrywkowe badanie 

trzeźwości pracowników było istotnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pozwoliło zapobiec wielu niebezpiecznym 

sytuacjom, które mogło spowodować wykonywanie pracy przez nietrzeźwego pracownika. W szczególności w branży transportowej i produkcyjnej

▪ Weryfikacja stanu trzeźwości często nie jest podyktowana tylko uzasadnionym interesem pracodawcy, ale szerzej względami interesu publicznego, 

ochrony zdrowia współpracowników i osób trzecich – dodaje Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy konfederacji Lewiatan

▪ zdaniem ekspertów, ochrona danych osobowych nie może stać na przeszkodzie ochronie takich nadrzędnych wartości, jak życie i zdrowie

▪ w przypadku wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika, pracodawca ma prawo odsunąć go od wykonywania pracy - wtedy pracownik 

może dobrowolnie poprosić o badanie, by zakwestionować odsunięcie od pracy, a rak inicjatywy pracownika może być uznany za 

potwierdzenie „bycia pod wpływem”, a to może rodzić ryzyko dyscyplinarnego zwolnienia

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/pijany-pracownik-co-moze-zrobic-pracodawca,497826.html
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▪ w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w ramach pilotażu, w wybranych oddziałach banku PKO BP, na oznaczonych stanowiskach zainstalowano 

sensory, które w czasie rzeczywistym analizują pozytywne emocje doradców i ich klientów

▪ rozwiązanie ma wymiar społeczny, ponieważ za każdy uśmiech klienta bank przeznacza drobną kwotę na lokalny cel charytatywny - z kolei 

doradcy biorący udział w testach, za okazywanie uśmiechu otrzymują punkty, które mogą wymieniać na nagrody

▪ podczas konferencji prasowej prezes PKO Banku Polskiego poinformował, że projekt liczenia uśmiechów nie budzi zastrzeżeń PIP

▪ wniosek o zbadanie sprawy skierował do Państwowej Inspekcji Pracy Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę, że system może 

wkraczać w prywatność i godność pracownika i to pomimo tego, że w testach brali udział ochotnicy, stanowiska korzystające z tych rozwiązań 

były specjalnie oznaczone w oddziałach, a sensory zliczały wyłącznie uśmiechy

▪ System nie operuje na danych osobowych, a jedynie na danych wywnioskowanych i zanonimizowanych. Sensor bada jedynie zestaw cech, które mogą 

wskazywać na uśmiech, a nie analizuje uśmiechów konkretnych osób – informował ponad rok temu Bartosz Rychlicki, CEO dostawy systemu

▪ RPO w swoich wątpliwościach powołał się na kodeks pracy, który nie dopuszcza wykorzystywania przez pracodawcę monitoringu do oceny 

pracowników - ponadto generalny zakaz przetwarzania danych biometrycznych wprowadziło RODO

▪ PIP nie znalazła jednak podstaw do stwierdzenia łamania godności i prywatności pracowników PKO BP

Źródło: https://www.sztucznainteligencja.org.pl/liczenie-usmiechow-nie-lamie-prawa/
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▪ oprogramowanie umożliwiające identyfikację osób znajdujących się w tłumie oraz łączenie ich z policyjnymi bazami danych budzi obawy MSP, 

czyli członków szkockiego parlamentu - wskazane zagrożenia dotyczą prawa do prywatności oraz praw człowieka

▪ rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym przy pomocy dedykowanej technologii zostało ujęte w 10-letnim planie szkockiej policji

▪ w związku z planowanym wdrożeniem oprogramowania podkomitet sprawiedliwości ds. policji wystosował raport, w którym stwierdził, że

obrany kierunek stanowi odejście od zasady ścigania za zgodą, która od zawsze była fundamentalna

▪ w raporcie zaznaczono, że technologia budzi wątpliwości związane z możliwością dyskryminacji kobiet oraz członków mniejszości etnicznych, w 

tym czarnoskórych oraz Azjatów

▪ kontrowersje oraz zagrożenia związane z nadużywaniem systemu sprawiły, że realizacja projektu może zostać wstrzymana na czas 5 lat przez 

Komisję Europejską

▪ okres ten ma za zadanie umożliwić ustawodawcom rozwiązanie powyższych problemów

Źródło: https://gdpr.pl/aktualnosci/technologia-rozpoznawania-twarzy-w-czasie-rzeczywistym-budzi-obawy-szkockiego-parlamentu
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