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Powiadomienia dotyczące IOD lub jego 
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£500,000 kary za prawie 200 mln 
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PUODO nałożył karę na SP w Gdańsku
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▪ przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne i nie jest traktowane jako 

wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych.

▪ podmiot, który wyznaczył IOD ma obowiązek zawiadomić o tym Prezesa UODO w terminie 14 dni w trybie określonym w art. 10 ustawy o

ochronie danych osobowych, ta sama zasada dotyczy powiadomień o zmianie zgłaszanych danych oraz do powiadomienia o odwołaniu 

inspektora

▪ jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia w postaci elektronicznej opatrzonego 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

administratora

▪ elektroniczne formularze dostępne są na portalu biznes.gov.pl lub jako pismo ogólne w systemie ePUAP

▪ skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia są potwierdzane zgłaszającemu Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym 

automatycznie przez biznes.gov.pl lub epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml

▪ zawiadomienia można dokonać też przez pełnomocnika – w tym celu należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, 

opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1450

01 Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy tylko w postaci 
elektronicznej

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1450


▪ brytyjski organ ochrony danych (ICO) ukarał CRDNN grzywną w maksymalnej wysokości £ 500 000 za wykonywanie ponad 193 milionów 

zautomatyzowanych uciążliwych połączeń

▪ kontrola CRDNN rozpoczęła się w marcu 2018 r., podczas niej skonfiskowano sprzęt komputerowy oraz dokumenty w celu analizy 

wykonywanych przez spółkę połączeń

▪ późniejsze dochodzenie ICO ujawniło, że CRDNN wykonuje prawie 1,6 miliona połączeń dziennie w sprawie złomowania okien, zarządzania 

długiem, sprzedaży okien, oranżerii i sprzedaży kotłów

▪ niektóre z połączeń potencjalnie zagrażały bezpieczeństwu ludzi, gdyż wykonywane były do Centrum Kontroli Połączeń Kolejowych w Banavie i 

sparaliżowały linię dla kierowców i pieszych na bezzałogowych przejazdach kolejowych, którzy dzwonili, aby sprawdzić, czy można bezpiecznie 

przekroczyć tory

▪ wszystkie połączenia były wykonywane z tak zwanych „sfałszowanych” numerów, co oznaczało, że osoby, które je otrzymały, nie mogły 

zidentyfikować, kto je wykonuje

▪ firma złamała prawo, nie uzyskując zgody właścicieli telefonów na wykonywanie tych połączeń i uniemożliwiając wyrażenie sprzeciwu

▪ CRDNN zwrócił uwagę ICO, gdy złożono ponad 3000 skarg dotyczących uciążliwych połączeń

Źródło: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/scottish-company-hit-with-maximum-fine-for-nuisance-calls/
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▪ PUODO nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas 

korzystania przez nie ze szkolnej stołówki

▪ Szkoła Podstawowa w Gdańsku przetwarzała dane szczególnych kategorii (dane biometryczne) 680 dzieci bez podstawy prawnej, mogąc 

jednocześnie zastosować inne formy identyfikacji uczniów

▪ ponadto Prezes UODO nakazał usunięcie danych osobowych przetworzonych do postaci cyfrowej informacji o charakterystycznych punktach 

linii papilarnych palców dzieci oraz zaprzestanie dalszego zbierania danych osobowych

▪ po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego organ ustalił, że szkoła korzysta z czytnika biometrycznego przy wejściu do 

stołówki szkolnej, który identyfikuje dzieci w celu weryfikacji uiszczenia opłaty za posiłek

▪ postępowanie wykazało, że szkoła pozyskuje te dane i przetwarza je na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych -

stosowane rozwiązanie funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 r.

▪ PUODO stwierdził, że przetwarzanie danych biometrycznych nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest identyfikacja uprawnienia dziecka 

do odebrania obiadu, a szkoła może przeprowadzić identyfikację za pomocą innych środków, które nie ingerują tak dalece w prywatność 

dziecka

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1453
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▪ ITD nie ma odpowiedniej podstawy prawnej do pozyskiwania szczegółowych informacji o sprawcach naruszeń drogowych – twierdzi Urząd 

Ochrony Danych Osobowych

▪ gdy fotoradar zrobi zdjęcie kierowcy przekraczającemu prędkość lub lekceważącemu sygnały świetlne, zgodnie z prawem o ruchu drogowym 

do akcji wkracza główny inspektor transportu drogowego (wykonujący w tym zakresie zadania inspekcji transportu drogowego)

▪ do zbierania danych na temat wykroczenia wykorzystywane są formularze GITD, przewidujące kilka scenariuszy: pojazd prowadził jego 

właściciel, kierowcą była osoba znana właścicielowi lub pojazd prowadziła osoba nieznana posiadaczowi

▪ każdy z formularzy wymaga przekazania wielu danych osobowych kierowcy lub właściciela pojazdu: imion, nazwiska (w tym rodowego), PESEL, 

miejsca zatrudnienia, numeru telefonu, informacji o dokumencie tożsamości i dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdami, adresów 

zamieszkania, imion i nazwisk rodziców

▪ tymczasem przepis, na którego podstawie gromadzony jest ten obszerny zakres informacji – art. 129g ust. 2 pkt 1 lit. d prawa o ruchu 

drogowym jest bardzo lakoniczny, stanowi bowiem, że przetwarza się „dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem”

▪ dla Prezesa UODO taki przepis jest niewystarczający, uważa on, że „(...) formularze te są stosowane bez podstawy wynikającej z jakiegokolwiek 

aktu prawnego” - albo nastąpi szybka zmiana przepisów, albo będą kary

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1457212,inspekcja-transportu-drogowego-uodo.html
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▪ należąca do amerykańskiego koncernu technologicznego Amazon firma Ring przechowuje dane dotyczące wszystkich zdarzeń rejestrowanych 

przez jej inteligentne dzwonki do drzwi, a także informacje z aplikacji urządzenia

▪ BBC otrzymało dane, pochodzące z okresu 28 września 2019 r. - 3 lutego 2020 r., które były zbierane przez dzwonek wideo Ring 2, a także 

przez kamerę Ring Indoor

▪ wynika z nich, że koncern przechowuje informacje o każdym zdarzeniu zarejestrowanym przez Amazon Ring, a także czasie wydarzenia z 

dokładnością do milisekund – w tym czasie udokumentowano ponad 1,9 tys. pojedynczych "zdarzeń rejestrowanych przez kamerę", w tym 

dotyczących ruchu wykrytego przez czujniki kamer, każdego użycia dzwonka (naciśnięcie przycisku), zdalnych próśb o podgląd audiowizualny, 

również z możliwością zdalnej rozmowy z odwiedzającym

▪ największa udostępniona BBC baza danych dotyczyła jednak dokumentacji każdej interakcji z aplikacjami Ring - w ciągu 129 dniu 

zarejestrowano ponad 4,9 tys. takich zdarzeń, a obejmowały one m.in. każdorazowe uruchomienie aplikacji i powiększanie nagranego

materiału, a także informacje dotyczące początku i końca każdego podglądu z kamery w czasie rzeczywistym oraz model używanego telefonu 

lub tabletu oraz dostawę sieci komórkowej

▪ wśród innych zapisów znajdowały się szczegóły dotyczące położenia geograficznego obu urządzeń, podane do 13 miejsc po przecinku

▪ Amazon utrzymuje, że wykorzystuje te informacje do oceny, zarządzania i ulepszania swoich produktów i usług

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/amazon-ring-przechowuje-dane-wszystkich-zdarzen-rejestrowanych-przez-inteligentne-dzwonki-do-drzwi
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▪ UODO opublikował na swojej stronie zestawienie inicjatywy opracowania kodeksów postępowania

1) Kodeks postępowania dla fotografów – autor: Krajowy Cech Fotografów

2) Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) -

autor: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB 

3) Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (dla Uczelni Medycznych) - autor: Uczelnie Członkowskie Konferencji 

Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

4) Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej - autor: 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

5) Kodeks Postępowania w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych w Organizacjach Społecznych - autor: Konfederacja Inicjatyw 

Pozarządowych Rzeczypospolitej

6) Kodeks dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych gości hotelowych – autor: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/426/1108

06 Inicjatywy opracowania kodeksów postępowania

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/426/1108


▪ „Wymóg, by osoba, która nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczała to w odręcznie sporządzanej adnotacji na umowie, nie jest 

zgodny z przepisami unijnymi. Trudno w takiej sytuacji mówić o zgodzie świadomej i dobrowolnej” – uznał w swej opinii rzecznik generalny 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

▪ sprawa dotyczy rumuńskiego operatora telekomunikacyjnego Orange România – zawierając umowy z klientami, prosił on o wyrażenie zgody na 

skopiowanie dokumentu tożsamości

▪ zgodę tę można było wyrazić poprzez zaznaczenie stosownej kratki na formularzu - jednocześnie wewnętrzne reguły firmy wymagały, aby 

osoba, która nie wyraża takie zgody, odnotowywała to odręcznie na umowie

▪ co istotne, bez wyrażenia zgody umowa mogła być zawarta, a więc przetwarzanie danych nie było niezbędne do jej realizacji

▪ rumuński organ ochrony danych osobowych nałożył karę na operatora uznając, że konsumenci nie dokonali świadomego wyboru co do

gromadzenia i przechowywania kopii swoich dokumentów tożsamości

▪ sprawa trafiła do sądu, a ten poprosił o wykładnię dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych, gdyż to na jej podstawie nałożono karę

▪ dyrektywa została zastąpiona przez RODO, ale pytanie prejudycjalne pozostało aktualne, gdyż obydwa ze wspomnianych aktów wymagają, by 

zgoda na przetwarzanie danych była wyrażona w sposób świadomy i dobrowolny

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1457541,rodo-tsue-przetwarzanie-danych-osobowych.html
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała niedawno wytyczne dotyczące zasad postępowania z monitoringiem wizyjnym - w 

niektórych kwestiach polski organ nadzorczy ma czasem wręcz odmienne zdanie

▪ kamerki samochodowe używane do celów służbowych nie mogą przetwarzać danych osobowych innych uczestników ruchu, niedozwolone jest 

też rozpowszechnianie takich nagrań przez zwykłych kierowców – takie stanowisko zajęła EROD

▪ EROD uważa, że kamerki nie powinny nagrywać obrazu w trybie ciągłym, a także ujmować osób postronnych znajdujących się na drodze –

niedozwolone jest również ujawnianie nagrań ze zdarzeń drogowych w internecie, jeżeli ma ono mieć charakter głównie rozrywkowy

▪ UODO do tej pory nie był aż tak restrykcyjny – wskazywał, że nagrywanie kamerką w aucie jest dozwolone, jeżeli wynika z uzasadnionego 

interesu administratora i spełniony jest obowiązek informacyjny, nie wymagał jednak pikslowania twarzy czy tablic w trakcie nagrywania

▪ EROD uważa, że materiał z monitoringu wideo powinien być kasowany maksymalnie po kilku dniach, a dłuższe przechowywanie dozwolone jest 

tylko w przypadku, gdy istnieje ku temu uzasadnienie i to na dodatek tylko wybranych zdarzeń, reszta materiału powinna być usunięta

▪ UODO jest bardziej liberalne – pozwala na przechowanie całych nagrań nawet przez dłuższy czas

▪ EROD uważa, że atrayp kamer są dozwolone, bo jej zdaniem skoro nie ma nagrywania, to nie ma przetwarzania danych osobowych (a więc 

RODO nie obowiązuje) - tymczasem polski organ wręcz przeciwnie, kategorycznie uważa, że atrapy kamer są nie do przyjęcia

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1457790,monitoring-a-rodo-unia-europejska.html
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▪ do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają kolejne skargi dotyczące kopiowania dokumentów tożsamości przez instytucje finansowe –

tylko w styczniu i na początku lutego br. wpłynęło ich nieznacznie mniej niż w ciągu całego 2018 roku

▪ jednak, jak przekonują eksperci, banki mogą legalnie sporządzać tego typu kopie – o stosowaniu określonych środków bezpieczeństwa mówi 

ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - pomimo to, banki powinny przy tym pamiętać o analizie oraz 

weryfikacji, czy taka czynność jest niezbędna

▪ Trzeba wyraźnie powiedzieć, że banki mają możliwość kopiowania dokumentów tożsamości. Ale jest to legalne tylko wtedy, kiedy wynika wprost z rangi 

przepisów, np. w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Nie jest to jednak 

równoznaczne z takim obowiązkiem - podkreśla Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO

▪ klient zawsze może zapytać o podstawę żądania przez bank kopii dokumentu tożsamości – powinien to zrobić, zwłaszcza jeśli ma wątpliwości 

dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, a administrator danych musi posiadać podstawę prawną do ich przetwarzania

▪ Prezes UODO podkreśla, że z kolei art. 112 b Prawa bankowego pozwala przetwarzać do celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte 

w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten jednak nic nie mówi o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości. Dlatego 

też takie postępowanie niemal przy każdej czynności budzi wątpliwości organu nadzorczego - dodaje Adam Sanocki

Źródło: https://biznes.interia.pl/finanse/news-banki-pod-lupa-uodo-sprawa-dotyczy-nadmiernego-kopiowania-do,nId,4365994
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