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▪ Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących RODO – jego zdaniem przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak 

najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

▪ pismem z dnia 21 lutego 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań 

legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców

z sektora MŚP

▪ w ocenie Rzecznika MŚP powyższe mogłyby zostać ograniczone do obowiązku wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu 

przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji

▪ jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO przez Komisję Europejską, zdaniem 

Rzecznika MŚP zasadnym jest zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych 

wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-proponuje-korzystne-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-rodo/

https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1455567,rodo-obowiazki-informacyjne-wylaczenie.html
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▪ globalna epidemia może stanowić uzasadnienie dla zbierania pewnych danych osobowych, w tym danych, których zbieranie jest co do zasady

wyłączone 

▪ na lotnisku Chopina w Warszawie pasażerowie zobligowani są do wypełnienia tzw. Karty Lokalizacji Pasażera

▪ Karta ta nie spełnia wymogów art. 13 RODO - nie zawiera np. informacji o tym, jak długo dane są przetwarzane, kto jest ich administratorem 

ani komu mogą zostać przekazane, takich informacji nie udziela również personel pobierający karty, który twierdzi, że ich wypełnienie jest 

obowiązkowe, a w razie odmowy wypełnienia –grozi odmową wypuszczenia z samolotu

▪ ochrona zdrowia publicznego nie może naruszać prawa do prywatności, jednak należy zauważyć, że sytuacje szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia, życia ludzkiego czy bezpieczeństwa państwa mogą być uzasadnieniem, dopuszczalnym także przez prawo unijne, do ograniczenia 

wspomnianego prawa, ale pod warunkiem przyjęcia środków adekwatnych i niezbędnych

▪ globalna epidemia może stanowić uzasadnienie dla zbierania pewnych danych osobowych, w tym danych, których zbieranie jest co do zasady

wyłączone - czyli danych szczególnych

▪ ich zbieranie jest uzasadnione tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy wymaga tego konkretny, uzasadniony cel - nie zmienia to jednak faktu, że 

w sytuacji nadzwyczajnej, nadal muszą istnieć gwarancje ochrony tychże danych

Źródło: https://www.rp.pl/Dane-osobowe/302269950-Koronawirus-a-RODO-co-z-nasza-prywatnoscia-podczas-epidemii.html
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▪ do Prezesa UODO wpłynęła prośba Ministra Cyfryzacji dotycząca oceny planowanych działań związanych z epidemią koronawirusa

▪ „W świetle ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, polski rząd zauważa potrzebę podjęcia pilnych działań

nakierowanych na informowanie osób przybywających do Polski o zalecanych działaniach, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia 

zarażenia" - czytamy

▪ w związku z tym, Minister Cyfryzacji zwrócił się z prośbą o ocenę planowanych działań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych

▪ Prezes UODO, mając na uwadze powagę sytuacji, uznał, że przy przesyłaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych komunikatów 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski, 

powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

▪ w szczególności art. 21a tej ustawy wskazuje na obowiązek wysyłania komunikatów o zagrożeniu wystąpieniem sytuacji kryzysowej przez 

operatorów sieci telekomunikacyjnej na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

▪ w opinii organu nadzorczego, przy zachowaniu ścisłych procedur wynikających z ww. aktu prawnego, przesyłanie wiadomości przez operatorów 

telekomunikacyjnych nie narusza RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1445
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▪ do 6 kwietnia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do wytycznych 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 

2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO - chodzi o przekazywanie danych osobowych między państwami trzecimi lub organizacjami 

międzynarodowymi z EOG i spoza EOG

▪ konsultowane wytyczne EROD przyjęła podczas lutowego posiedzenia plenarnego - zalecają, które zabezpieczenia należy wdrożyć 

w prawnie wiążących instrumentach – art. 46 ust. 2 lit. a), lub w uzgodnieniach administracyjnych – art. 46 ust. 3 lit. b), aby 

zapewnić, że poziom ochrony osób fizycznych przewidziany w RODO będzie osiągnięty, a nie osłabiony

▪ uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do 6 kwietnia 2020 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie 

internetowej Rady: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/reply-form?node=514

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1440
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▪ WSA oddalił skargę DZPN na decyzję prezesa UODO z 25 kwietnia 2019 roku która nałożyła 55 750,50 zł kary za naruszenie RODO, chodziło o 

ujawnienie w sieci danych 585 osób, którym przyznano licencje sędziowskie w 2015 roku

▪ obowiązek opublikowania nazwisk i adresów sędziów piłkarskich na stronach internetowych związku wynikał z uchwały podjętej przez PZPN

▪ ujawnienie danych trwało od 2015 do 2018 rok, ale jak stwierdził urząd było niezawinione, a związek zgłosił naruszenie przepisów RODO już w 

lipcu 2018 roku i wskazał, że usunął dane ze swoich stron internetowych, a także powiadomił sędziów piłkarskich o naruszeniu oraz zwrócił się 

do właścicieli wyszukiwarek internetowych o usunięcie archiwalnych wyników wyszukiwania

▪ jednak wyszukiwarka Google nadal odsyłała do wykasowanych tekstów, a Prezes UODO, mimo że związek podjął kolejne działania zmierzające 

do zminimalizowania negatywnych skutków naruszenia, zdecydował się na nałożenie kary finansowej

▪ WSA oddalił skargę DZPN jako niezasadną - zaznaczył, że zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne 

oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, a tej minimalizacji danych Związek nie zachował

▪ chybionym zarzutem okazał się też argument o odpowiedzialności Google za niewyeliminowanie zabronionej treści, gdyż za drugim razem w 

styczniu 2019 r. po naciskach ze strony urzędu - udało się zmusić tego administratora do wykasowania nazwisk

▪ sąd potwierdził, że nałożona kara jest adekwatna, skuteczna i prewencyjna, czyli ma odstraszać inne firmy i organizacje przed naruszeniami

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/kara-za-zlamanie-przepisow-rodo-winny-zwiazek-pilki-noznej-nie,498253.html
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▪ w czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane 

osobowe, w tym dane szczególnej kategorii

▪ Prezes UODO przypomina o ciążącym na nich obowiązku przetwarzania ich zgodnie z prawem i wdrożenia adekwatnych środków 

zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności komitety powinny zwrócić uwagę na takie działania jak:

1) kto ma dostęp do danych – komitety wyborcze mogą przekazywać przetwarzane przez siebie dane osobowe pozyskane bezpośrednio na 

podstawie przepisów Kodeksu wyborczego (np. dane osobowe z list poparcia) wyłącznie organom wskazanym w przepisach prawa wyborczego

2) działania marketingowe w sieci – wykorzystując reklamy internetowe i media społecznościowe konieczne jest, obok stosowania zabezpieczeń, 

realizowanie obowiązków informacyjnych i sprawne reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą

3) obowiązek dokonania oceny skutków dla ochrony danych – komitety wyborcze muszą też pamiętać, że w związku z tym, iż przetwarzają na dużą 

skalę dane osobowe szczególnych kategorii, mają obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych

▪ dobrym i rekomendowanym przez Prezesa UODO postępowaniem jest powołanie przez komitet wyborczy inspektora ochrony danych, który 

będzie wspierał go jako administratora w wypełnieniu jego obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1444
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▪ mieszkańcy największych osiedli w Kędzierzynie-Koźlu zwrócili uwagę, że od pewnego czasu z domofonów zaczęły znikać ich nazwiska

▪ „Pozostaną tylko numery mieszkań” - tłumaczy Wiesław Bryła, wiceprezes spółdzielni

▪ wszystko z powodu obowiązujących przepisów RODO - na domofonach będą ujawnione nazwiska tylko tych osób, które wyrażą na to 

pisemną zgodę

▪ proces „wymazywania” nazwisk z kaset domofonów potrwa do lipca – mieszkańcy mówią, że ujawnienie ich danych nie przeszkadzało im 

przez ostatnie 25 lat, kiedy to wprowadzono domofony

▪ podobnie jest na wielu innych opolskich osiedlach. Nazwiska albo już zniknęły, albo niebawem się to stanie. Na takie działania naciskało 

Ministerstwo Cyfryzacji.

▪ „Chodzi o zasadę minimalizmu, która mówi, że zbierane dane muszą być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do 

celów, w których są przetwarzane. Podawanie nazwisk na domofonach stoi w sprzeczności z tą regułą” - napisał resort w swoim 

oficjalnym komunikacie

Źródło: https://nto.pl/nazwiska-lokatorow-znikaja-z-domofonow-wszystko-przez-rodo/ar/c9-14812746

07 Nazwiska lokatorów znikają z opolskich domofonów

https://www.lex-artist.pl/
https://nto.pl/nazwiska-lokatorow-znikaja-z-domofonow-wszystko-przez-rodo/ar/c9-14812746


▪ 9 lutego Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego potwierdziło, że dane osobowe dotyczące ok. 50 tys. kanadyjskich nauczycieli zostały 

skradzione

▪ Ministerstwo zapewnia, że dołożono wszelkich starań, aby odpowiednio wspierać i kierować osobami, które mogły zostać dotknięte 

naruszeniem - zainteresowani otrzymają pismo informujące o środkach do podjęcia i dostępnych zasobach

▪ w celu ich ochrony zostaną im zaoferowane usługi firmy monitorującej kredyty, których koszty pokryje rząd

▪ według najnowszych informacji dotyczy to 51 400 osób. Dochodzenie jest jednak nadal w toku

▪ do tej pory około 400 nauczycieli złożyło skargi i stwierdziło, że skradziono ich tożsamość

Źródło: https://www.quebec.ca/en/education/data-breach-ministere-education-enseignement-superieur/
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▪ w Polsce rośnie strach przed koronawirusem również w szkołach – MEN przyznaje, że zgodnie z przepisami dyrektor szkoły odpowiada za 

bezpieczeństwo uczniów, a podejmowane przez niego działania muszą być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami

▪ w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny się stosować do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS, a dyrektor przed podjęciem 

decyzji powinien się skontaktować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania

▪ w tej kwestii pojawiają się także wątpliwości związane z ochroną danych osobowych

▪ „RODO w tej sytuacji nie będzie stosowane, jeżeli przedszkole czy szkoła nie odnotowuje, jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie 

sprawdza, czy jest podwyższona. Gdyby jednak powstawała ewidencja z przypisaniem do każdego dziecka jego temperatury ciała, mielibyśmy 

naruszenie RODO. Podobna sytuacja miałaby miejsce, gdyby wyniki pomiaru temperatury poznawały inne dzieci, rodzice lub osoby trzecie” –

tłumaczy Adam Klimowski z kancelarii Jamano

▪ przedszkole publiczne nie może odmówić przyjęcia dziecka lub odesłać go do domu tylko na podstawie zmierzenia temperatury, bez 

zaświadczenia lekarskiego - takie działanie naruszałoby zasady ochrony danych osobowych i przepisy oświatowe

▪ w wypadku bardzo wysokiej gorączki lub innego pogorszenia stanu zdrowia przedszkolaka obowiązkiem personelu jest wezwanie rodzica lub 

pomocy medycznej - nie można jednak podejmować działań wątpliwych medycznie, które przyczyniają się jedynie do nakręcania paniki

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1455674,koronawirus-w-polsce-kontrola-w-szkolach-na-lotnisku-men.html
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▪ francuski sąd anulował decyzję południowo-wschodniego regionu Francji o przeprowadzeniu serii testów przy użyciu rozpoznawania twarzy 

przy wejściu do dwóch szkół średnich, uznając, że byłoby to nielegalne

▪ w grudniu 2018 r. Region PACA postanowił przeprowadzić testy rozpoznawania twarzy przy wejściu do liceum w Nicei oraz w liceum w Marsylii

▪ FRT były używane przy bramach dwóch placówek, przyznając lub odmawiając dostępu uczniom obu szkół i zostały wprowadzone, aby pomóc 

personelowi w kontrolowaniu, czy wejdą tylko uprawnieni uczniowie i aby uniknąć kradzieży lub niewłaściwego użycia dowodów tożsamości

▪ próby były rzekomo oparte na zgodzie zaangażowanych studentów

▪ trzy organizacje pozarządowe i federacja rodziców uczniów szkół publicznych Alpes-Maritimes, zakwestionowały legalność tej decyzji

▪ francuski organ ochrony danych (CNIL) wyraził duże obawy związane z takim systemem wdrażającym systemy uwierzytelniania rozpoznawania 

twarzy dla dzieci celem kontroli dostępu do szkół

▪ sąd administracyjny w Marsylii uchylił decyzję regionu - uznał, że otrzymanie zgody przez zwykłe podpisanie w formie od studenta lub jego 

opiekuna prawnego nie jest wystarczające, aby spełnić warunki określone w RODO oraz potwierdził potrzebę dokładnej oceny 

proporcjonalności przetwarzania i postepowania zgodnie z interpretacją CNIL w tej kwestii oraz wymogiem RODO w zakresie stosowania mniej 

ingerujących środków

Źródło: https://ai-regulation.com/first-decision-ever-of-a-french-court-applying-gdpr-to-facial-recognition/
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