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▪ Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą

telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli – dodatkowo właścicielowi spółki grozi odpowiedzialność karna

▪ kontrolerzy UODO, pod wskazanym w KRS adresem i po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli, nikogo nie zastali

▪ kontrolerom udało się jednak telefonicznie skontaktować z Vis Consulting, a jej pełnomocnik poinformował, że kontrola się nie

odbędzie

▪ Prezes UODO uznał więc, że spółka ta w żaden sposób nie chce współpracować z organem

▪ przez dwa kolejne dni zaplanowanych czynności kontrolnych spółka dwukrotnie uniemożliwiła jej przeprowadzenie, ponadto, w dniu,

w którym kontrolerzy próbowali ponownie skontrolować Vis Consulting Sp. z o.o., jej władze podjęły uchwałę o likwidacji tego podmiotu

▪ Prezes UODO uznał, że zostały spełnione przesłanki, by nałożyć na spółkę karę pieniężną - ustalając jej wysokość organ nadzorczy nie

dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, mających wpływ na wysokość kary

▪ w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przez prezesa spółki,

organ nadzorczy zawiadomił o tym Prokuraturę Rejonową w Katowicach

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1480
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▪ RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich 

metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych – powiedział Jan Nowak, Prezes 

UODO

▪ przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy 

wykorzystywanych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych danych – w razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni konsultować 

się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych

▪ wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych administratorów oraz inspektorów ochrony danych, UODO przygotował specjalne opracowanie, 

które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych

▪ materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom

▪ dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie to trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych

▪ jednocześnie UODO apeluje do organów prowadzących o wsparcie szkół w prowadzeniu bezpiecznej edukacji zdalne

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1473
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▪ dane ponad 4,9 miliona Gruzinów, w tym zmarłych obywateli, zostały opublikowane forum hakerskim

▪ informacje, takie jak imiona i nazwiska, adresy domowe, daty urodzenia, numery identyfikacyjne i numery telefonów 

komórkowych zostały udostępnione online w pliku MDB 1,04 GB (baza danych Microsoft Access)

▪ dane zostały wykryte przez Under the Breach, usługę monitorowania i zapobiegania naruszeniom danych

▪ baza danych zawierała 4 934 863 rekordy, w tym szczegóły dotyczące milionów zmarłych obywateli - obecna populacja Gruzji 

szacowana jest na 3,7 miliona, według spisu ludności z 2019 roku

▪ nie jest jasne, czy użytkownik forum, który udostępnił dane, jest tym, który je uzyskał

▪ źródło danych pozostaje również tajemnicą

Źródło: https://www.zdnet.com/article/personal-details-for-the-entire-country-of-georgia-published-online/
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▪ wprowadzone restrykcje w działalności sklepów nakładają obowiązek zapewnienia czasu na zrobienie zakupów wyłącznie przez seniorów –

jak przedsiębiorcy mogą weryfikować, czy klienci chcący zrobić zakupy w godz. od 10:00 do 12:00 mają powyżej 65 lat i co na to RODO?

▪ weryfikacja może odbywać się m.in. przez złożenie oświadczenia przez osobę wchodzącą, poproszenie o przedstawienie dokumentu 

tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek klienta

▪ zgodnie z jedną z podstaw przetwarzania administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – zapewnienie przestrzeni sklepowej w określonych 

godzinach wyłącznie dla seniorów to obecnie obowiązek prawny, a więc podstawowy warunek legalności jest spełniony

▪ prawo do wprowadzenia jakichkolwiek sposobów weryfikacji wieku klientów jest możliwe wyłącznie w ustalonych godzinach, tj. pomiędzy 

10:00 a 12:00

▪ pojawiają się propozycje rejestrowania klientów wchodzących w obostrzonych godzinach dla seniorów, np. pozyskiwania oświadczeń 

papierowych, spisywania danych seniorów z dokumentów, kopiowania dokumentów – takie działania należy uznać za działania, które nie są 

niezbędne do zapewnienia realizacji nakazu przestrzegania godzin dla seniorów, a tym samym naruszające RODO

▪ poza zapewnieniem właściwej podstawy prawnej przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia osobom, których dane dotyczą, informacji o 

przetwarzaniu ich danych osobowych, czyli tzw. klauzuli RODO – to, co powinno się w niej znaleźć, jest określone przez art. 13 RODO

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/304029921-Koronawirus-jak-przedsiebiorca-ma-weryfikowac-seniorow-wchodzacych-do-sklepu.html
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▪ To oczywiste, że w tak nadzwyczajnej sytuacji, jak ta, z którą mamy dziś do czynienia, jesteśmy gotowi ograniczyć naszą prywatność. Jednocześnie już 

teraz musimy ustalić, że jest to ograniczenie czasowe - mówi w wywiadzie dla Next Gazeta.pl Wojciech Wiewiorówski, Europejski Inspektor 

Ochrony Danych

▪ Wiewiórowski wskazał, że dane lokalizacyjne uzyskane przez KE od operatorów mogą być wykorzystane na dwa sposoby – do śledzenia 

pojedynczych obywateli lub do śledzenia przepływu populacji

▪ W przypadku działań Komisji Europejskiej mówimy, przynajmniej na razie, wyłącznie o tym drugim scenariuszu - KE nie chce śledzić tego, co 

robi i gdzie aktualnie przebywa przeciętny Kowalski lecz chodzi o prześledzenie pewnych trendów, a uzyskane dane nie będą pochodziły od 

wszystkich telekomów działających w danym kraju, ale od jednego wybranego operatora

▪ KE chce też, aby dane te były dostarczane w sposób zanonimizowany, czyli taki, który nie pozwala na identyfikację konkretnych osób

▪ gdy Komisja Europejska konsultowała  swój pomysł, Europejski Inspektor Ochrony Danych wyraźnie wskazał, że oprócz anonimizacji danych 

bardzo ważne jest ich zagregowanie, czyli umieszczenie w zestawach obejmujących kilkadziesiąt, kilkaset czy też kilka tysięcy osób – w takim 

wypadku ryzyko identyfikacji danego właściciela numeru telefonu jest w zasadzie minimalne

▪ EIOD wskazuje, że nie można wykluczyć scenariusza, w którym zbierane będą dane o charakterze indywidualnym i nie musi tu wcale chodzić 

jedynie o dane pozyskiwane od operatorów telekomunikacyjnych

Źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25831855,czy-koronawirus-pozbawi-nas-prywatnosci-gdy-pali-sie-dom.html
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▪ Google ogłosił, że wycofuje jedną z poprawek zapewniających użytkownikom przeglądarki Chrome prywatność, po to aby podczas pandemii 

koronawirusa COVID-19 zapobiec ewentualnym zakłóceniom w działaniu wielu ważnych witryn

▪ chodzi o poprawkę SameSite Cookies, która dotyczy obsługi ciasteczek – internetowy serwer wykorzystujący taką technologię wysyła do 

przeglądarki instrukcję, aby ta zapisywała w swojej pamięci ciasteczka o określonej nazwie i wartości

▪ przeglądarka dołącza wtedy automatycznie takie ciasteczka do każdego zapytania kierowanego do określonej domeny (stąd nazwa 

SameSite) i dlatego to ona – a nie witryna - decyduje o tym, kto ma dostęp do ciasteczek

▪ SameSite Cookies to rozwiązanie powodujące, że ciasteczka firm trzecich będą wykorzystywane jedynie wtedy, gdy pochodzą z bezpiecznych

dla użytkownika połączeń, co zapobiega również internetowym atakom, takim jak CSRF (Cross-Site Request Forgery)

▪ w swoim komunikacie Google wskazuje, że „Chociaż większość całego ekosystemu WWW była wcześniej przygotowana na wdrożenie takiego 

mechanizmu ochrony prywatności użytkowników, to w trosce o stabilność funkcjonowania witryn, które świadczą użytkownikom szereg 

podstawowych usług (chodzi tu przede wszystkim o bankowość, sklepy, usługi rządowe czy apteki), wspomniany powyżej mechanizm chroniący 

prywatność użytkowników został wyłączony”.

▪ mechanizm SameSite Cookies został wprowadzony do przeglądarki Chrome w lutym tego roku

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/Z-powodu-pandemii-COVID-19-Google-wycofuje-z-przegladarki-Chrome-poprawke-chroniaca-prywatnosc-

uzytkownikow,420210.html
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▪ wydawnictwo Must Read Media wraz z ponad 70 prawnikami spośród 23 firm i kancelarii opracowało raport "Koronawirus a 

prawo” - największą prawną analizę epidemii w Polsce obejmującą 468 stron

▪ raport zawiera prawne omówienie 25 zagadnień i branż, w tym związanych z ochroną danych osobowych (RODO)

▪ część poświęcona RODO opracowana została przez prawników kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i 

Adwokatów sp.p. 

▪ link do pobrania raportu: https://raport.mustreadmedia.pl/
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▪ z powodu epidemii koronawirusa biura rachunkowe w dużej mierze pracują zdalnie

▪ księgowanie w domu i wynoszenie dokumentów klientów z firmy może jednak naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobistych czy 

tajemnicy przedsiębiorstwa – eksperci radzą opracować szczegółowe procedury obiegu dokumentów, dzięki nim będzie można uniknąć 

dotkliwych konsekwencji prawnych i finansowych

▪ co prawda żadne przepisy nie zakazują pracy w tzw. trybie home office, ale na uwadze trzeba mieć kilka ograniczeń - zgodnie z art. 32 RODO 

niezależnie od miejsca, w którym świadczona będzie praca, należy stosować adekwatne środki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, a 

RODO nie narzuca konkretnych rozwiązań – ich dobór zależy od decyzji samego przedsiębiorcy

▪ o ile pracodawca w związku z podjęciem przez pracowników pracy zdalnej dopuszcza w regulaminie pracy bądź w wewnątrz zakładowych 

procedurach możliwość wynoszenia przez pracowników dokumentów do domu, nawet gdy zawierają one dane osobowe, jest to zgodne z

prawem

▪ należy pamiętać, że obszarem przetwarzania danych osobowych w organizacji stają się wtedy również miejsca, w których pracują pracownicy 

poza organizacją - powinny wiązać ich zasady bezpieczeństwa, które muszą sprowadzić się do realizacji jednego, zasadniczego celu: 

dokumenty, które wynosimy poza organizację muszą być wykorzystane wyłącznie w tym celu, w jakim byłyby wykorzystywane w siedzibie 

zakładu pracy oraz żadna osoba trzecia nie powinna mieć do nich dostępu

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/wynoszenie-dokumentow-z-firmy-i-praca-zdalna-moga-naruszac-prawo,498775.html?utm_medium
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Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany,
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany.
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