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▪ rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej Europie podejmują działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 

– może to obejmować przetwarzanie różnych rodzajów danych osobowych

▪ Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), wskazała, że: „Przepisy w zakresie ochrony danych 

(takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa. Chciałabym jednak podkreślić, że nawet w 

tych wyjątkowych czasach administrator musi zapewnić ochronę danych osobowych osób, których one dotyczą. W związku z tym należy 

wziąć pod uwagę szereg czynników, aby zagwarantować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

▪ EROD wskazuje, że do obszarów wymagających szczególnej uwagi zaliczymy, w szczególności:

1) zgodność przetwarzania z prawem

2) podstawowe zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych

3) wykorzystywanie danych z sieci komórkowych dotyczących lokalizacji

4) przetwarzanie danych osób zatrudnionych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1463
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▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia danych osobowych od ID Finance Poland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiotu prowadzącego portal pożyczkowy MoneyMan.pl

▪ sprawa jest obecnie analizowana przez UODO i podjęto pierwsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności 

przedmiotowego naruszenia

▪ administrator poinformował Prezesa UODO, że powiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą

▪ niebezpiecznik.pl kontaktował się jednak z osobami, które korzystały z MoneyMan.pl i otrzymały wiadomość o wycieku – wynika z 

niej, że zakres danych objętych wyciekiem obejmuje: nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, NIP, miejsce urodzenia, 

numer rachunku bankowego, adres (korespondencyjny i zameldowania), numer telefonu (który zostały podany), nazwę 

pracodawcy, informacje o przychodach, dane demograficzne, a nawet informacje o haśle

▪ wcześniej na stronie MoneyMan.pl na Facebooku pojawił się komunikat, w którym była mowa o “nieuprawnionym dostępie osoby 

trzeciej do danych osobowych części użytkowników portalu MoneyMan.pl.”

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/wyciek-z-moneyman-pl-uodo-bada-sprawe/ https://uodo.gov.pl/pl/138/1462
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▪ Przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) o sześć tygodni przedłuża konsultacje społeczne wytycznych, które 

aktualnie prowadzi

▪ Decyzja spowodowana trwającą pandemią COVID-19 dotyczy następujących wytycznych:

1) wytyczne 1/2020 w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pojazdów połączonych – do 1 maja 2020 r.,

2) wytyczne 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO – do 18 maja 2020 r.

▪ więcej informacji na temat publicznych konsultacji znajduje się na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_en

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1461
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▪ Global Privacy Assembly (światowa organizacja zrzeszająca rzeczników ochrony danych osobowych) stworzyła na swojej stronie internetowej 

specjalną sekcję, w której będą zamieszczane oświadczenia z poszczególnych organów ds. ochrony danych osobowych w związku z COVID-19

▪ zebranie informacji z poszczególnych państw w jednym miejscu ma pomóc w wymianie doświadczeń między członkami GPA, dlatego w 

specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej, będą sukcesywnie uzupełniane linki do stanowisk organów ds. ochrony danych 

osobowych związanych koronawirusem

▪ w jednym miejscu zostaną zgromadzone praktyki z całego świata – dzięki temu członkowie stowarzyszenia będą uczyć się także od siebie 

nawzajem

▪ członkowie GPA podkreślają, że dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i ekspertyzami pozwoli zrozumieć trudną sytuację, w jakiej znalazł się 

świat,  organy ds. ochrony danych, korzystając z doświadczeń innych, będą lepiej wypełniać powierzone im obowiązki w dynamicznie

zmieniającej się sytuacji. Wymiana stanowisk ułatwi również sprawniejsze podejmowanie działań w porozumieniu z innymi członkami 

stowarzyszenia

▪ oświadczenie Komitetu Wykonawczego GPA dostępne jest pod linkiem: https://globalprivacyassembly.org/gpaexco-covid19/

▪ oświadczenia poszczególnych organów ds. ochrony danych: https://globalprivacyassembly.org/covid19/

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1460
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▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej wskazuje jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie

naruszyć przepisów o ochronie danych oraz jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom

▪ UODO zaznacza, że środki kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą wymagały większej liczby osób

pracujących zdalnie niż zwykle

▪ obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę to, w szczególności:

1) urządzenia – ich zabezpieczenie oraz oprogramowanie,

2) email – zabezpieczenie oraz sposób korzystania

3) dostęp do sieci i chmury

▪ wskazówki organu zostały opracowane na podstawie Protecting Personal Data When Working Remotely przygotowanego przez DPC

Ireland

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1459
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▪ aplikacja “kwarantanna domowa” została przygotowana po to, aby wesprzeć proces nadzorowania osób, które zobowiązano do kwarantanny –

nie jest to produkt dla wszystkich obywateli, jeżeli nie nałożono na daną osobę obowiązku kwarantanny to nie ma ona możliwości się 

zarejestrować

▪ po zainstalowaniu aplikacja prosi o dostęp do lokalizacji urządzenia, wymaga to zaakceptowania regulaminu, przesłania numeru telefonu i 

wprowadzenia kodu z SMS-a

▪ po aktywowaniu aplikacji użytkownik musi sobie zrobić tzw. zdjęcie referencyjne – w kolejnych dniach ten użytkownik będzie dostawał w 

nieprzewidywalnych godzinach SMS-ową prośbę o zrobienie sobie selfie

▪ dzięki geolokalizacji aplikacja ustali miejsce zrobienia selfie, a zdjęcie referencyjne będzie służyło za punkt odniesienia do ustalenia, czy 

użytkownik zrobił zdjęcie sobie

▪ konto użytkownika może być zdezaktywowane przed upływem 14 dni, jeśli  nastąpią okoliczności powodujące zakończenie kwarantanny

▪ w związku ze świadczeniem usługi przetwarzane są następujące dane osobowe: ID Obywatela tj. techniczny identyfikator, imię, nazwisko, 

numer telefonu, deklarowany adres pobytu, zdjęcie, lokalizacja obywatela, data końca kwarantanny

▪ administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, a dane będą przekazywane innym służbom w razie konieczności

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/aplikacja-kwarantanna-domowa-wzbudza-obawy-o-inwigilacje-czy-slusznie/
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▪ w listopadzie ubiegłego roku skradziony został laptop, na którym przechowywano szczegółowe dane kandydatów na studia w Szkole

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), natomiast w grudniu policja poinformowała o zatrzymaniu trzech obywateli Gruzji 

podejrzanych między innymi o tę kradzież, a samego komputera nie odzyskano

▪ nie wiadomo, czy ktoś uzyskał dostęp do zgromadzonych na nim informacji i będzie chciał je wykorzystać – wiadomo natomiast, że 

chodzi o bardzo szczegółowe dane z naborów prowadzonych przez kilka ostatnich lat, takie jak PESEL, seria i numer dowodu 

osobistego, adres czy nawet numer telefonu

▪ pod koniec stycznia kancelaria Barta Litwiński, reprezentująca poszkodowanych, wysłała do SGGW pismo, w którym prosi o podjęcie 

rozmów na temat rekompensat za już poniesione wydatki i zasad ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą się 

pojawić w przyszłości

▪ SGGW uważa, że za wcześnie jest na rozmowy: „Uczelnia nie uchyla się od odpowiedzialności, ale musimy poczekać na oficjalne zakończenie 

dochodzenia i stwierdzenie zakresu odpowiedzialności” wskazuje rzecznik prasowy szkoły

▪ niedługo powinno się również okazać, jakie decyzje w sprawie uczelni podejmie UODO – natychmiast po nagłośnieniu incydentu 

rozpoczął on kontrolę w tej sprawie

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1460833,kradziez-laptopa-z-danymi-studentow-sggw-rekompensaty.html
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▪ od lutego obywatele Korei Południowej otrzymują od władz lawinę SMS-ów informujących ich o pojawieniu się i przemieszczaniu w ich 

okolicy osób z chorobą COVID-19

▪ gdy dana osoba zostanie zdiagnozowana, władze lokalne mogą przesłać do okolicznych mieszkańców dane na temat miejsc, gdzie była 

jeszcze przed tym, jak wykryto u niej koronawirusa

▪ informacje zawierają dane dotyczące: wieku i płci danej osoby, minutowy zapis jej poruszania się, zebrany między innymi w oparciu o 

zapisy kamer przemysłowych, czy transakcji z pomocą kart płatniczych, a także informacje o odwiedzanych punktach usługowych, 

sklepach i hotelach, a nawet informacje w jakich pokojach dana osoba była, kiedy korzystała z toalety i czy używała maseczki

▪ rząd w Seulu ma prawo publikować te dane w oparciu o ustawy wprowadzone wcześniej, w związku z epidemią MERS w 2015 r.

▪ inne kraje, jak Singapur też ujawniają niektóre dane chorych na COVID-19, nigdzie jednak zakres tych danych nie jest tak duży, jak w 

Korei Południowej

▪ premier Izraela Benjamin Netanjahu również chce używać technologii do walki z pandemią koronawirusa – izraelskie służby specjalne 

Szin Bet będą śledzić telefony komórkowe zainfekowanych osób

Źródło: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-czy-koronawirus-usmierci-nasza-prywatnosc,nId,4390685

https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25795808,izraelskie-sluzby-specjalne-beda-sledzic-telefony-zakazonych.html
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