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UWAGA!
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▪ w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych dot. zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, 

Prezes UODO informuje, że kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie

▪ przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem i nie 

stoją w sprzeczności z zasadami przetwarzania danych i nie naruszają RODO

▪ dają one narzędzia do podejmowania przez pracodawców określonych działań, które wynikają zarówno z zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego, jak i Prezesa Rady Ministrów

▪ przepisy te korespondują z RODO, które również przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit. i)  art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)

▪ Prezes UODO przypomina, że wszelkie problemy związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa powinny być 

w świetle powyższych unormowań w pierwszej kolejności zgłaszane do GIS

▪ wielu ekspertów uznało wyjaśnienia organu za niewystarczające, zwłaszcza w kontekście przetwarzania danych osobowych pracowników

podczas działań prewencyjnych wykonywanych przez pracodawcę – z oficjalnym zapytaniem w tej sprawie do organu wystąpiło m.in. 

Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456
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▪ o przetwarzaniu danych osobowych podczas pandemii wypowiedziały się niektóre z europejskich organów ochrony 

danych, w tym m.in. Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, 

Niemcy, Niemcy (Badenia-Wirtembergia), Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

▪ aktualizowaną na bieżąco listę poradników, wraz z linkami do nich prowadzącymi można znaleźć tutaj: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VABfX8aOEXRDpSTz4mrXuHwKEK2hdMQN8gplX0BU-OM/edit#gid=0
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▪ Senat przyjął w piątek, 13 marca br. i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw

▪ zmiany przewidują m.in. dodanie art. 3a i 3b, które wskazałyby jakie działania w celu ochrony może podjąć pracodawca, w tym 

jakich informacji może on żądać od pracownika w tym zakresie

▪ wskazuje się m.in., że pracodawca:

1) ma prawo żądać od pracownika informacji, czy w ostatnim czasie przebywał w miejscu zagrożonym zarażeniem COVID-19,

2) w określonych sytuacjach ma prawo żądać od pracownika poddania się badaniom lekarskim,

3) kontrolować stan pracownika przed dopuszczeniem do pracy, w szczególności przez pomiar temperatury ciała.

▪ niestety poprawki nie wskazują, czy i w jakim zakresie takie lub podobne działania mogą być prowadzone wobec gości, czy innych 

niż pracownicy osób (np. zleceniobiorców)

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12605,senacki-projekt-zmiany-ustawy-dotyczacej-walki-z-koronawirusem.html
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▪ pasażerom samolotów lądujących na lotnisku Chopina wręczane są do wypełnienia karty lokalizacyjne - pasażerowie są proszeni o wskazanie 

numeru lotu, stałego miejsca zamieszkania, miejsca pobytu w Polsce, numeru kontaktowego czy adresu e-mail

▪ w mediach społecznościowych wciąż mnożą się pytania podróżnych, powtarza się też pytanie podstawowe – kto zbiera te informacje, czyli 

mówiąc językiem RODO, kto jest administratorem danych osobowych, na formularzach nie ma bowiem o tym ani słowa

▪ Nie widzimy podstawy do wyłączenia obowiązku wskazania tak podstawowej informacji jak to, kto jest administratorem danych podawanych przez 

pasażerów na formularzu – powiedział Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO

▪ po interwencji na stronie internetowej Lotniska Chopina opublikowano komunikat, w którym wskazano podstawę prawną zbierania danych

▪ nadal z samego formularza nie dowiemy się nawet, kto jest administratorem danych, jeżeli jest to państwowy graniczny inspektor sanitarny, to 

informacja taka powinna znaleźć się na formularzu, podobnie jak podstawa prawna do przetwarzania danych

▪ RODO bez wątpienia nie powinno być przeszkodą w walce z koronawirusem, jednakże wskazanie na formularzu nazwy administratora i strony 

internetowej, na której zainteresowani mogą zasięgnąć dalszych informacji, trudno uznać za nadmierny wysiłek

▪ podanie takich informacji pasażerom leży w interesie samych służb sanitarnych, choćby po to, by wiedzieli oni, gdzie zaktualizować dane 

kontaktowe

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1458883,koronawirus-a-rodo-dane-prywatnosc.html
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▪ oszuści postanowili dostosować swoje kampanie do obowiązującego trendu w mediach i użyli w ataku wątku 

koronawirusa

▪ obecnie funkcjonują co najmniej trzy formy ataków:

1) sms wskazujący na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku do rezerw Państwowych,

2) sms wskazujący na organizację szczepień na COVID-19,

3) sms wskazujący na wsparcie żywnościowe.

▪ Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że wszystkie powyżej wskazane informacje są próbą oszustwa i nie należy logować się 

na podane w wiadomościach linki

Źródło: https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-kradziez-z-rachunku-na-koronawirusa/, https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/nowy-atak-z-

koronawirusem-w-tle-wsparcie-zywnosciowe-z-ministerstwa-zdrowia/
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▪ UODO opublikował na swojej stronie 10 wskazówek jak korzystać z monitoringu wizyjnego na prywatnych posesjach

▪ organ wskazuje m.in., że:

✓ obserwując teren przy pomocy kamer, przetwarzane są dane osób obserwowanych, które wchodzą w zasięg działania kamery,

✓ właściciel kamery jest uznawany za administratora danych i spoczywa na nim szereg obowiązków,

✓ osoby obserwowane mogą korzystać z wielu praw dających im kontrolę nad swoimi danymi osobowymi

✓ Prezes UODO może przeprowadzić kontrolę systemu kamer lub wszcząć postępowanie na podstawie skargi osoby obserwowanej

✓ jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie zasad, UODO może nakazać wprowadzenie zmian, zaprzestanie obserwowania terenu przy 

pomocy kamer, a nawet nałożyć karę finansową

▪ jeżeli kamery nie obserwują terenu poza posesją oraz nie obserwują osób spoza kręgu rodziny i znajomych, to wskazane w 

poradniku obowiązki nie mają zastosowania, gdyż takie sytuacje są objęte wyjątkiem domowym i osobistym, a przepisy o ochronie

danych nie mają wtedy zastosowania

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1455
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▪ szwedzki organ ochrony danych osobowych (DPA) nałożył na Google grzywnę administracyjną w wysokości 75 milionów koron 

szwedzkich (około 7 milionów euro) za nieprzestrzeganie RODO

▪ Google jako operator wyszukiwarki nie wypełnił swoich obowiązków w zakresie prawa do żądania usunięcia danych

▪ w 2017 r. szwedzki organ ochrony danych zakończył kontrolę w zakresie realizacji przez Google prawa do żądania usunięcia 

danych - w swojej decyzji organ stwierdził, że należy usunąć kilka wyników wyszukiwania, a następnie nakazał Google to zrobić

▪ w 2018 r. ze względu na oznaki, że Google nie w pełni zastosowało się do wcześniej wydanej decyzji organ zainicjował kontrolę

uzupełniającą, która zakończyła się nałożeniem kary pieniężnej

▪ organ wskazał, że Google nie usunął prawidłowo dwóch list wyników wyszukiwania, które organ nakazał mu usunąć w 2017 r.

▪ w jednym z przypadków Google dokonał zbyt wąskiej interpretacji adresów internetowych, które powinny zostać usunięte z listy 

wyników wyszukiwania, w drugim przypadku zaś Google nie usunął z listy wyników wyszukiwania bez zbędnej zwłoki

Źródło: https://www.datainspektionen.se/nyheter/the-swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-on-google/
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▪ Minister Zdrowia w Holandii ujawnił zaginięcie dwóch dysków twardych z kopiami zapasowymi 6,9 mln formularzy dawców 

organów z lat 1998-2010

▪ 4 lata temu papierowe rejestracje dawców zostały zdigitalizowane i zapisane na dwóch dyskach twardych - dyski te były ostatnio 

używane w 2016 r.

▪ w 2020 r. formularze papierowe zostały zniszczone zgodnie z procedurą - dyski twarde, które również musiały zostać zniszczone, 

nie zostały odnalezione w sejfie i jak dotąd nie można ich znaleźć

▪ ministerstwo wskazuje, że brak jest dowodów, że osoby nieupoważnione odczytały dane z dysków twardych, a brak danych nie 

ma żadnego wpływu na poprawność i wiarygodność danych w rejestrze dawców, gdyż żadne dane nie zniknęły z cyfrowego 

rejestru dawców

▪ dane na dyskach twardych to: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, informacje adresowe w tym czasie, wybór w tym czasie 

dotyczący dawstwa narządów, podpis, numer urzędu obywatelskiego lub numer administracyjny podstawowej rejestracji gminy

▪ trwa poszukiwanie dysków twardych a sprawa została zgłoszona do holenderskiego organu ochrony danych

Źródło: https://www.donorregister.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/actueel
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▪ chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP) wydała decyzję nakładającą grzywnę administracyjną na jedną 

z instytucji kredytowych za odmowę realizacji prawa dostępu do danych

▪ od października 2018 r. do AZOP wpływały skargi obywateli, którzy zwracali się do banku z prośbą o udzielenie 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a bank stale odmawiał im odpowiedzi lub uniemożliwiał złożenie 

wniosku o realizację prawa, w tym odmawiał przedłożenia dokumentacji kredytowej dotyczącej umów pożyczek

▪ bank odmawiał dostępu do danych osobowych i dostarczenia wymaganej dokumentacji, stwierdzając, że zgodnie z 

ustawą o kredycie konsumenckim i innymi szczegółowymi przepisami nie chodzi o dostęp do danych osobowych, ale o 

dostęp do dokumentacji pożyczki, której nie ma obowiązku przedstawić

▪ AZOP przeprowadził kontrolę, w której ustalił, że dokumentacja, o której przekazanie proszono zawiera dane osobowe i 

powinna zostać wydana zainteresowanym

▪ wysokość kary nie jest znana

Źródło: https://azop.hr/aktualno/detaljnije/rjesenje-kojim-se-izrice-upravno-novcana
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▪ kontrowersyjna firma Clearview oferująca narzędzia do rozpoznawania twarzy została pozwana przez stan Vermont za "opresyjne i 

pozbawione skrupułów" praktyki naruszające, zdaniem władz amerykańskiego stanu, regulacje ochrony danych osobowych

▪ pozew przeciwko Clearview ogniskuje się wokół zarzutów o naruszenie przepisów stanowych regulujących działalność brokerów danych

▪ według prokuratora generalnego Vermont, firma Clearview, która na terenie tego stanu zarejestrowana jest jako broker danych, narusza prawo 

poprzez "bezprawne gromadzenie danych od konsumentów i firm"

▪ Clearview stworzył swoje bazy danych w oparciu o gromadzenie informacji z "publicznie dostępnych źródeł" takich jak największe internetowe 

platformy społecznościowe, tj. Facebook, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn i inne.

▪ obowiązujące w Vermont prawo stanowe zabrania "nieuprawnionego pozyskiwania danych osobowych", a prokurator generalny tego stanu

argumentuje, że działalność firmy właśnie do takich praktyk się zalicza

▪ naruszenie prawa stanowi również to, co Clearview robi z pozyskanymi przez siebie danymi – firma w ostatnim czasie ucierpiała wskutek 

wycieku danych, w wyniku którego hakerzy wykradli listę jej klientów

▪ to nie pierwszy pozew przeciwko Clearview - wcześniej w tym roku w stanie Illinois przeciwko firmie wniesiono pozew zbiorowy związany z 

zarzutami naruszenia przez start-up regulacji dotyczących ochrony prywatności danych biometrycznych

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/firma-oferujaca-narzedzia-do-rozpoznawania-twarzy-pozwana-za-naruszenie-danych
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