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▪ po kontroli przeprowadzonej na SGGW w związku naruszeniem ochrony danych, Prezes UODO wszczyna postępowanie

administracyjne

▪ kontrola wykazała wyraźne dysfunkcje systemu ochrony danych na uczelni – zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej

▪ stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych odnoszących się do obowiązków ciążących na administratorze

m.in. z art. 24 ust. 1 RODO w kontekście braku aktualizacji i przeglądów polityk bezpieczeństwa przyjętych na uczelni

▪ w toku kontroli stwierdzono, że administrator nie poddawał należytym przeglądom procesu przetwarzania danych osobowych

kandydatów na studia – w związku z tym nie posiadał dostatecznej wiedzy o ryzyku związanym z tym przetwarzaniem i nie

podejmował właściwych działań wynikających m.in. z art. 25 ust. 1 czy 32 ust. 1 lit. b i d RODO

▪ działania kontrolne wykazały również uchybienia związane ze sposobem sprawowania funkcji inspektora ochrony danych, który

m.in. nie wypełniał swoich zadań zgodnie z art. 39 ust. 2 RODO tj. z należytym uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami

przetwarzania

▪ celem postępowania administracyjnego jest przywrócenie u administratora stanu zgodnego z prawem

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1464
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▪ UODO w odpowiedzi na pismo GIS o podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z walką z koronawirusem wskazał, że inspekcje 

sanitarne powinny się kierować regulacjami dotyczącym działalności tych instytucji

▪ ponadto biorąc pod uwagę, art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, wszelkie decyzje, wytyczne oraz zalecenia GIS wydawane różnym podmiotom na podstawie tej specustawy będą stanowić 

podstawę prawną do przetwarzania przez nie danych osobowych.

▪ Prezes UODO zaleca jednak, by GIS, jak i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmując decyzje dotyczące swoich działań związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, korzystali ze wsparcia swoich inspektorów ochrony danych osobowych (IOD) – jest to ważne m.in. z tego 

powodu, że przy opracowywaniu nowych regulacji, wytycznych i zaleceń powinni się kierować zasadami określonymi w RODO, a więc m.in. 

zasadą ograniczenia celu czy zasadą ograniczenia przechowywania danych

▪ podejmując natomiast wszelkie działania inspekcje sanitarne powinny pamiętać, by dane osobowe, które w związku z tymi zadaniami są 

przetwarzane, były odpowiednio chronione

▪ Prezes UODO w piśmie do GIS podkreślił również, by szczególną uwagę zwrócić na zakres udostępnianych informacji, np. podczas wywiadów 

czy konferencji prasowych, dotyczących osób dotkniętych koronawirusem – należy przy tym zminimalizować zakres ujawnianych danych i 

wskazywać np. na występowanie u tych osób chorób współistniejących, bez podawania szczegółowych jednostek chorobowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1471
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▪ UODO wskazuje, że rozstrzygając wątpliwości, jaka przesłanka jest podstawą przetwarzania danych zawartych w upoważnieniu do 

odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły, administrator powinien w dokonać analizy przepisów ustawy Prawo oświatowe

▪ przepisy ustawy Prawo oświatowe wskazują, że statut przedszkola powinien zawierać m.in. szczegółowe zasady przyprowadzania i 

odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

(art. 102 ust. 1 pkt 6)

▪ zdaniem organu można zasadnie przyjąć, że:

1) w przypadku przedszkola zastosowanie może mieć przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. e RODO łącznie z przepisem krajowym, 

jakim jest art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego

2) natomiast w przypadku przedszkoli niepublicznych art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 172 ust. 3 Prawa 

oświatowego

3) w przypadku szkoły publicznej zastosowanie może mieć przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lit. e RODO łącznie z przepisem 

krajowym, tj. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe.

4) w przypadku szkół niepublicznych podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 172 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1466

03 Podstawy przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru 
dziecka

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/225/1466


▪ burza dotycząca niecodziennego posiedzenia Sejmu, w ramach którego z racji zagrożenia koronawirusem miało 

dojść do głosowania “zdalnego” zaczęła się od wpisu Rafała Trzaskowskiego na Twitterze, który zdradził, że dostał 

SMS-a z loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do posiedzenia sejmu, choć… nie jest posłem tej kadencji

▪ Kancelaria Sejmu, nie dość że rozesłała login i hasło niegwarantującym poufności sposobem, czyli SMS-em (nie 

rozdzielając ich na dwa niezależne kanały komunikacji), to, co równie niepokojące, przesłała dane nie do tej osoby 

(tych osób?) do której powinna

▪ posłowie, którzy próbowali logować się do systemu, nie byli w stanie się do niego dobić – zamiast zachować to dla 

siebie (lub sejmowego helpdesku), postowali screeny do Internetu, ujawniając to w jaki sposób budowane są loginy 

do tego (tylko tego?) systemu

▪ loginy tworzone są zgodnie ze wzorem: słowo Posel i numer legitymacji posła (którym niektórzy chwalą się w 

Internecie wrzucając zdjęcia swoich legitymacji poselskich)

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/jak-mozna-bylo-zepsuc-poslom-posiedzenie-w-sejmie-przez-internet/
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▪ Komisja Europejska chce danych z telefonów komórkowych mieszkańców państw UE, by tworzyć modele dotyczące Covid-19

▪ KE chciałaby, aby dane przekazywał jej jeden z operatorów z każdego kraju członkowskiego – później miałyby one trafiać do 

Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), czyli wewnętrznego działu naukowego KE do opracowania

▪ “Dane te pozwalają analizować wzorce przemieszczania się, w tym wpływ środków ograniczających na intensywność kontaktów, a tym

samym ryzyko zakażeń” – powiedział rzecznik KE Johannes Bahrke i zastrzegł przy tym, że dane te nie umożliwiają śledzenia 

poszczególnych użytkowników

▪ przepisy RODO nie stoją na przeszkodzie wykorzystywaniu anonimowych danych – co do zasady dane o lokalizacji mogą być 

wykorzystywane przez operatora tylko wtedy, gdy są anonimowe lub za zgodą osób których dotyczą i ewentualnie za zgodą 

sądu

▪ przypadek pierwszy dotyczy planów KE, ale niektóre państwa na świecie, w tym również te z UE sięgnęły już po dane, które nie 

są anonimizowane – np. MSZ Bułgarii otrzymało np. od wtorku dostęp do danych z telefonów komórkowych obywateli i do ich 

kontaktów bez zgody sądu, a stało się to na mocy przepisów o stanie nadzwyczajnym

Źródło: https://polskiobserwator.de/aktualnosci/koronawirus-ke-chce-zbierac-dane-z-telefonow-komorkowych-mieszkancow-panstw-ue/
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▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego dwa styczniowe wyroki WSA 

uchylające jego decyzje o wstrzymaniu ujawnienia list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

▪ RPO w zeszłym roku zainicjował postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, składając skargi na 

postanowienia prezesa UODO w sprawie tych list. Spór obecnie ma charakter prawny i dotyczący zakresu uprawnień UODO -

same listy poparcia dla kandydatów do KRS Kancelaria Sejmu ujawniła w połowie lutego br.

▪ WSA 24 stycznia br. uchylił postanowienia prezesa UODO, które wstrzymywały upublicznienie przez Kancelarię Sejmu podpisów 

pod listami poparcia kandydatów do KRS

▪ w lutym br. marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroków WSA 

rozpocznie procedurę ujawniania tych danych – UODO przekazywał zaś wówczas, że do momentu uprawomocnienia się 

wyroków WSA postanowienie o wstrzymaniu udostępnienia tzw. list poparcia do KRS pozostaje w mocy

▪ wyroki WSA są jednak nieprawomocne, przysługiwało od nich zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takie skargi 

kasacyjne - o czym poinformowało na swej stronie Biuro RPO - wniósł w marcu br. do NSA prezes UODO, niezależnie od faktu, 

iż listy zostały już ujawnione

Źródło: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2480871,Skarga-prezesa-Urzedu-Ochrony-Danych-Osobowych-do-NSA-ws-list-poparcia-KRS
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▪ zdaniem RPO, w zakresie nauczania zdalnego w szkołach oprócz oczekiwanych problemów technicznych pojawia się także kwestia 

ochrony danych osobowych i prawa do prywatności

▪ na obecnym etapie nie ma jednoznacznych informacji, czy infrastruktura informatyczna zapewniana przez szkoły jest 

wystarczająca do przeprowadzenia lekcji

▪ należy pamiętać, że proces edukacyjny może łączyć się z ujawnianiem wielu wrażliwych informacji o uczniach

▪ przeniesienie nauki do sieci powinno uwzględniać tę prawidłowość i zakładać wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uczniów

▪ chociaż wielu nauczycieli chętnie pozostawało dotąd w kontakcie z uczniami i ich rodzicami za pomocą prywatnych kont, 

konieczne jest zapewnienie pracownikom oświaty dostępu do służbowej poczty elektronicznej – obecna sytuacja wymaga bowiem 

innego poziomu i częstotliwości komunikacji z uczniami

▪ w ocenie RPO cenne byłoby uzyskanie pomocy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Cyfryzacji we 

wdrożeniu odpowiednich rozwiązań

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nauczanie-zdalne-w-szkolach-RPO-do-men-w-zwiazku-z-covid-19
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▪ w ciągu ostatnich kilku dni Facebookiem zawładnęła nowa zabawa łańcuszkowa, a użytkownicy popularnego portalu 

społecznościowego wstawiają zdjęcia z dzieciństwa i zachęcają swoich bliskich do robienia tego samego – czy nie 

narusza to naszej prywatności?

▪ nowe wyzwanie polega na wstawieniu swojego zdjęcia z młodości i nominowaniu innych do zabawy

▪ Przemysław Krejza z Instytutu Informatyki Śledczej zaznacza, że powinniśmy się zastanowić, czy chcemy wziąć udział w 

wyzwaniu, dzięki któremu nasze dane osobowe są dostępne publicznie – „Wszelkie tego typu aktywności w mediach 

społecznościowych zawsze mają drugie dno. Doskonałym tego przykładem są afery operowania danymi Facebooka, z którymi 

mieliśmy do czynienia już nie raz. Z góry można zatem założyć, że ktoś mógł tę akcję wyindukować w jakimś konkretnym celu -

być może do testowania algorytmów bądź marketingu. Nie wierzyłbym w spontaniczność i niewinność tej zabawy. 

Porównywanie zdjęcia z dzieciństwa z tym, jak wyglądamy dziś, daje różne możliwości analityczne - może się przydać 

chociażby w systemach rozpoznających twarze.”

Źródło: https://dziennikbaltycki.pl/nowe-wyzwanie-na-facebooku-czyli-wstaw-swoje-zdjecie-z-dziecinstwa-na-czym-polega-czy-zagraza-naszej-

prywatnosci/ar/c11-14879077
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▪ opublikowano trzecią wersję kodeksu RODO dla oświaty

▪ dokument uwzględnia uwagi, zgłoszone w ramach konsultacji

▪ kodeks został także uzupełniony o informacje dotyczące mechanizmów monitorowania

▪ pełna wersja dokumentu znajduje się tutaj: http://rodo-w-oswiacie.pl/kodeks-postepowania-calosc/
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