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WSA: Bezprawne podanie PESEL przez 
byłego pracodawcę to naruszenie RODO
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▪ przed nami okres rozliczeniowy podatku dochodowego za rok 2019 - wielu podatników przekaże kwotę 1% należnego podatku na 

organizację pożytku publicznego (OPP)

▪ przy tej okazji Prezes UODO przypomina, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych 

organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego

▪ przy wypełnianiu formularza, podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska, adresu oraz informacji o 

darowanej kwocie - podatnik może także wyrazić zgodę na przekazanie danych kontaktowych jak numer telefonu czy adres e-mail

▪ dane osobowe darczyńców 1 % podatku przekazywane są OPP przez naczelników urzędów skarbowych - uprawnia ich do tego art. 45c 

ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

▪ OPP może przetwarzać dane darczyńcy np. po to, aby podziękować darczyńcy - podstawą do podjęcia takiego działania jest art. 6 ust. 1 

lit. f RODO, czyli  prawnie uzasadniony interes administratora

▪ na OPP, jako na administratorze ciążą liczne obowiązki wynikające z przepisów RODO - podstawowym jest obowiązek informacyjny, 

który OPP powinny spełnić przy pierwszym możliwym kontakcie, powinny zadbać o poinformowanie darczyńcy o przysługujących mu 

prawach

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1387
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▪ sąd w Moskwie ukarał Twittera i Facebooka grzywną w wysokości 4 miliony rubli (62,840 dolarów) za odmowę przechowywania danych 

osobowych obywateli rosyjskich na serwerach w Rosji

▪ grzywny są pierwszymi tak wysokimi karami nakładanymi na firmy technologiczne od czasu przyjęcia przez Rosję szeregu przepisów prawnych 

mających na celu zwiększenie kontroli rządu nad działalnością online

▪ jeden z przepisów wymaga od firm technicznych utrzymywania serwerów w Rosji do przechowywania danych osobowych gromadzonych od 

obywateli rosyjskich

▪ rosyjski regulator Internetu Roskomnadzor od kilku lat bezskutecznie próbuje zmusić duże firmy, takie jak Facebook, Twitter i Google, do 

przeniesienia rosyjskich danych użytkowników do Rosji

▪ komentując czwartkowe orzeczenia sądowe, Roskomnadzor powiedział, że Twitter i Facebook zostaną ukarane grzywną w wysokości 18 

milionów rubli (283 000 $), jeśli nie zastosują się do wymagań w tym roku

▪ prawo zezwala rosyjskim organom na zablokowanie usług internetowych, które nie spełniają wymogu przechowywania danych w Rosji -

dotychczas tylko sieć społecznościowa LinkedIn została zablokowana

▪ powszechnie wiadomo, że zablokowanie Facebooka lub Google wywołałoby zbyt duże oburzenie, aby władze zdecydowały się na ten krok

Źródło: https://www.marketwatch.com/story/russian-court-fines-facebook-twitter-over-data-storage-2020-02-13
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▪ nawet jednorazowa wiadomość stanowiąca tzw. spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych takich jak spokój wewnętrzny człowieka, 

prywatność czy swoboda korespondencji – stwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie i zasądził na rzecz powoda 

zadośćuczynienie w kwocie 500 zł

▪ sprawa dotyczyła mężczyzny, który domagał się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych - miało do niego dojść wskutek wysyłania 

wiadomości na jego pocztę e-mailową, które stanowiły tzw. niezamówioną informację handlową

▪ mężczyzna wskazywał, że spam uniemożliwia mu sprawne korzystanie z komputera i telefonu, wiadomości burzą jego spokój wewnętrzny, a on 

sam jest zmuszony do ciągłego kasowania przychodzącego spamu, co zajmuje mu nie tylko jego czas wolny, ale rodzi również ryzyko 

omyłkowego skasowania ważnych dla niego informacji

▪ pozwana spółka wskazywała, że sporny e-mail nie identyfikował powoda, jak również nie był on przez niego używany do celów prywatnych – jej 

zdaniem ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną tworzy mechanizmy, których celem jest zabezpieczenie oznaczonych osób fizycznych, 

nie ma więc zakazu przesyłania takich informacji na neutralne adresy e-mail

▪ spółka podniosła również, że powód nie udowodnił, aby otrzymał więcej niż jednego emaila zawierającego ofertę pozwanego, a nie sposób 

traktować jednej takiej wiadomości w kategorii działań naruszających dobra osobiste – sąd nie podzielił jednak jej argumentów

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1453955,zadoscuczynienie-spam-wyrok-dobra-osobiste-poczta-elektroniczna-e-

mail.html?fbclid=IwAR10mPMGHVpbp3VR1V0f9r0opjg-lDOflfS8iST-pyztjnLMwOn9-L6rOeo
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▪ 18 lutego Ergo Hestia rozesłała do swoich klientów informację o tym, że w wyniku “nieautoryzowanego dostępu do systemu 

informatycznego” dane osobowe klientów zostały utracone, a mogły także zostać wykradzione

▪ Incydent miał miejsce 11 lutego i dotyczył agenta Ergo Hestii — firmy Unilink S.A. 

▪ zakres danych, które znajdowały się w utraconej/wykradzionej bazie to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data 

urodzenia, płeć, adres e-mail (o ile został podany)

▪ w swoim powiadomieniu Ergo Hestia wymienia dokładnie wszelkie możliwe ryzyka na które narażeni zostali jej klienci, w tym m.in. 

Wskazuje na szkody majątkowe (lub niemajątkowe), takie jak kradzież tożsamości lub strata finansowa

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/ergo-hestia-stracilo-dane-klientow-a-mogly-one-tez-zostac-wykradzione/
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▪ Prezes UODO mógł zastosować przepisy RODO przed wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych z maja 2018 r. do 

rozpoczętego a nie zakończonego postępowania z 2017 r. - tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę

▪ sytuacja miała miejsce kwietniu 2017 r. - Beata S. złożyła wniosek do Centrum Ratownictwa w Gliwicach o udostępnienie informacji o ocenach 

okresowych byłej zatrudnionej w tym ośrodku - Moniki M.

▪ dyrektor Centrum stwierdził, że żądana informacja nie jest publiczną i odmówił przekazania danych, jednocześnie poinformował on Monikę M. 

o tym, że wnioskodawczyni chce dowiedzieć się o przebiegu jej pracy i ocenach okresowych – przy okazji wysyłanych pism "do wiadomości 

zainteresowanej" dyrektor Centrum podał imię i nazwisko oraz PESEL Beaty S. a ta poskarżyła się UODO, powołując się na przepisy RODO

▪ w decyzji z maja 2019 r. UODO wskazał, że żadna z przesłanek zgodności z prawem nie miała miejsca i ukarał dyrektora upomnieniem

▪ na tę decyzję poskarżył się dyrektor Centrum – zarzucił, że działanie było legalne, gdyż Monika M. była stroną w sprawie i musiała być 

poinformowana o wpłynięciu wniosku, a także, iż do tej sprawy nie stosuje się RODO, lecz poprzednio obowiązującą ustawę z 1997 r.

▪ WSA oddalił skargę jako nieuzasadnioną, jego zdaniem nie było zatem podstaw do przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej, a RODO 

ma zastosowanie wprost do tej sprawy

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/bezprawne-podanie-pesel-przez-bylego-pracodawce-rodo-

mialo,497955.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NRODO-19-02-20_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NRODO-19-02-

20_OTH%2FWKC0117018&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000008144854
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▪ 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://gdprhub.eu/index.php?title=Pers%C3%B3nuvernd_-_nr._2019/0490&oldid=8854
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▪ zapowiedź premiera Borisa Johnsona o własnej polityce ochrony danych w Wielkiej Brytanii może mieć znaczące skutki dla biznesu

▪ Boris Johnson składając taką deklarację liczy na przyciągnięcie korporacji z USA oraz start-upów, które chcą rozwijać sztuczną 

inteligencję (AI)

▪ AI bazuje na ogromnej ilości danych – im ma ich więcej, tym szybciej się uczy, problem w tym, że RODO utrudnia dostarczanie danych, 

bo wymusza pozbawienie ich wszelkich oznaczeń pozwalających na identyfikację użytkowników, a anonimizacja oznacza zubożenie 

danych, co z perspektywy uczenia maszynowego jest niekorzystne

▪ Wielka Brytania ma szansę przygotować takie regulacje, które ułatwią przetwarzanie posiadanych informacji na potrzeby rozwoju 

sztucznej inteligencji, czy Internetu rzeczy

▪ nowe przepisy mogą też przewidywać niższe kary za naruszenie ochrony danych, co też może skłonić firmy do inwestowania w Wielkiej  

Brytanii

▪ z punktu widzenia firm problemem będzie również to, że po 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania stanie się tzw. krajem trzecim, a to 

oznacza, że firmy, które transferują dane na Wyspy, muszą zadbać o jego legalność, np. podpisując umowę w oparciu o standardowe 

klauzule przygotowane przez Komisję Europejską

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/wielka-brytania-bez-rodo-po-brexicie-atrakcyjna-dla-firm,497748.html
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▪ wprowadzaniu przepisów RODO towarzyszyło wiele absurdów związanych z nieprawidłową ich interpretacją - od tamtej chwili minęło sporo 

czasu, a jednak nadal dochodzi do absurdalnych sytuacji, które nie wynikają z przepisów a nadgorliwości czy niewiedzy

▪ nie brakowało i nie brakuje ich także w Kaliszu i powiecie kaliskim:

1) w konkursie zwyciężył nr 1987 – jedna z kaliskich szkół ogłosiła wyniki konkursu w taki sposób, że zamiast imion i nazwisk laureatów podano numery przypisane 

uczestnikom na czas konkursu

2) lepiej nie eksponować okładek książek, bo RODO  - w jednej z placówek promujących czytelnictwo miała miejsce dyskusja na temat czy promując na stronie 

Internetowej nowo zakupione książki można zamieścić scan czy też zdjęcia okładek i czy, aby na to nie potrzebna byłaby zgoda

3) RODO w przychodniach służby zdrowia - w jednej z przychodni kazano pacjentom podawać dane na karteczce aby inni ich nie słyszeli

4) nie dowiesz siew którym szpitalu jest twoje dziecko - autokar wiozący uczniów na wycieczkę w góry uległ wypadkowi i niektórzy rodzice nie mogli uzyskać 

telefonicznie informacji, do którego szpitala trafiły ich dzieci, a pracownicy szpitali zasłaniali się, oczywiście, RODO

5) RODO przekleństwem niepełnosprawnych - przed wejściem w życie przepisów RODO niepełnosprawni kierowcy w Krakowie, aby otrzymać zniżkę na abonament 

parkingowy składali wniosek zawierający informację, że są osobą niepełnosprawną, w nowej sytuacji zaczęto stosować regułę, że w świetle przepisów RODO 

urzędnikom nie wolno gromadzić takich informacji i przestano przyjmować wnioski

6) przez  RODO  zamknięto cmentarz – w jednym z miast administrator cmentarza zorientował się, że na niektórych tablicach widnieją dane bez daty śmierci, bo 

właściciele kwater jeszcze żyją, jego reakcja była natychmiastowa i w ramach ochrony danych osobowych tych ludzi zamknął cmentarz

Źródło: https://zyciekalisza.pl/artykul/rodo--kopalnia-absurdow/929940
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