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▪ Finlandia planuje wprowadzenie zmian związanych z identyfikacją obywateli - celem rządu jest lepsza ochrona danych osobowych

▪ od około 60 lat w Finlandii stosuje się identyfikację osób za pomocą osobistego kodu ID

▪ teraz rząd proponuje zmiany, w celu zapewnienia większej anonimowości obywateli, m.in. chodzi o ukrycie informacji o wieku, dacie

urodzenia, płci i innych danych – nowy model identyfikacji miałby zostać wdrożony w latach 2023-2027

▪ nowy kod ID ma zostać wprowadzony w celu lepszej ochrony danych Finów i przeciwdziałać kradzieżom tożsamości, ale także ze względów

technicznych, z powodu ograniczonej dostępności kodów w zależności od daty i płci

▪ Finance Finland (FFI), organizacja reprezentująca m.in. banki, ubezpieczycieli oraz instytucje finansowe, skrytykowała nowy model ochrony

danych osobowych, ze względu na duże koszty (nawet kilka mld euro), jak i trudności z realizacją reformy w czasie pandemii

▪ celem kodu jest łatwiejsza identyfikacja osób w rejestrach i systemach informatycznych różnych instytucji, jest on również stosowany przez

prywatne firmy, aby weryfikować czy informacje i korespondencja są kierowane do właściwej osoby

▪ kod dla nowo narodzonego dziecka uzyskuje się po przekazaniu przez szpital informacji o porodzie do systemu informacji o ludności, a

następnie zarejestrowaniu dziecka

▪ od 2019 r. kod ID przyznawany jest automatycznie po otrzymaniu zezwolenia na pobyt lub po zarejestrowaniu prawa pobytu

Źródło: https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/finlandia-planuje-lepiej-chronic-dane-osobowe-obywateli/
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła podczas 21. posiedzenia plenarnego 2020 r. pismo dotyczące projektu wskazówek

Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19

▪ w swoim piśmie EROD zajmuje się w szczególności wykorzystaniem aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych i ostrzegania,

zwracając szczególną uwagę na kwestię minimalizacji ingerencji w życie prywatne oraz jednoczesne umożliwienie przetwarzania

danych w celu ochrony zdrowia publicznego

▪ EROD uważa, że tworzenie aplikacji powinno odbywać się w sposób umożliwiający jego rozliczalność, dokumentując, wraz z

oceną skutków dla ochrony danych, wszystkie wdrożone mechanizmy uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania

oraz domyślnej ochrony danych

▪ ponadto kod źródłowy powinien być udostępniony publicznie w celu umożliwienia jak najszerszej jego kontroli przez

środowisko naukowe

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1495
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▪ Prezes UODO umorzył postępowanie dotyczące przetwarzania danych w związku z wymogiem składania przez sędziów i

prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu

▪ postępowanie to zostało wszczęte z urzędu po tym, gdy wnioskował o to RPO

▪ RPO wskazywał, że taki wymóg oraz publikacja tych oświadczeń w BIP ograniczają prywatność sędziów i prokuratorów.

▪ postępowanie wykazało, że obowiązek składania oświadczeń przez sędziów i prokuratorów wynika ze zmiany ustaw – Prawo o

ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

▪ przetwarzanie danych osobowych sędziów i prokuratorów jest zatem wynikiem wykonania przez ww. osoby obowiązku

jednoznacznie określonego w przepisie prawa - ma tym samym oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

▪ Prezes UODO badając sprawę przetwarzania danych sędziów i prokuratorów składających oświadczenia o członkostwie w

zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu wziął również pod uwagę aktualne orzecznictwo WSA, zgodnie z którym jeśli przetwarzanie

danych osobowych ma oparcie w prawie krajowym, jest tym samym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie

ma podstaw do skorzystania przez Prezesa UODO z uprawnień naprawczych w RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1493

03 Prezes UODO umorzył postępowanie dot. składania przez sędziów i 
prokuratorów oświadczeń

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1493


▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych od Krajowej

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

▪ sprawa jest obecnie analizowana i uzupełniania pod kątem dodatkowych materiałów i informacji, które pozwolą wyjaśnić

wszelkie jej okoliczności

▪ administrator danych poinformował Prezesa, że powiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą opisując charakter

naruszenia i wskazując zakres ujawnionych danych

▪ naruszenie to zostało także zgłoszone innym podmiotom jak Policja, Zespół Zarządzania Incydentami Biuro

Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego

CSIRT NASK oraz Prokuratura Krajowa

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1496
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▪ Komisja Europejska publikowała wytyczne w sprawie tworzenia nowych aplikacji, wspierających walkę z koronawirusem oraz

ograniczanie jego transmisji przy jednoczesnym zachowaniu praw w zakresie ochrony danych osobowych

▪ „Korzystanie z aplikacji mobilnych może pomóc w walce z koronawirusem: umożliwić użytkownikom stawianie samodzielnej diagnozy,

stanowić bezpieczny kanał komunikacji między lekarzami i pacjentami, służyć do ostrzegania użytkowników, którzy są potencjalnie

narażeni na zakażenie, a także pomóc w stopniowym znoszeniu ograniczeń" – powiedział unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier

Reynders, cytowany w komunikacie

▪ zaznaczył jednak, że "ich stosowanie wiąże się z gromadzeniem bardzo wrażliwych danych na temat zdrowia obywateli„

▪ wytyczne KE wspierają bezpieczne tworzenie aplikacji i zapewniają ochronę danych osobowych obywateli zgodnie z

rygorystycznymi unijnymi przepisami o ochronie danych

▪ celem wytycznych jest zapewnienie niezbędnych ram prawnych gwarantujących obywatelom państw UE odpowiednią ochronę

ich danych osobowych oraz ograniczenie ryzyka wykroczenia poza zbieranie i przetwarzanie niezbędnych danych przy

korzystaniu z takich aplikacji

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1470034,aplikacje-do-walki-z-koronawirusem-dane-osobowe.html
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▪ ponieważ nie ma przepisu prawa, który dawałby bezsprzecznie administratorowi uprawnienie do wprowadzania środków 

technicznych służących pomiarom temperatury ciała w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych, należy do tego 

zagadnienia podejść indywidualnie, dokonując analizy procesu przetwarzania

▪ punktem wyjścia do zapewnienia zgodności tego procesu z RODO jest ustalenie podstawy prawnej, na którą administrator 

(pracodawca) może się powołać – administrator danych będzie mógł powołać się zarówno na żywotny interes pracowników, których 

zdrowie chce chronić, jak i interes publiczny związany z ochroną zdrowia publicznego (co stanowi warunki legalizujące przetwarzanie 

określone w art. 6 ust. 1 lit. d, a także art. 9 ust. 2 lit. i RODO)

▪ administrator powinien przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 35 RODO dla tego procesu

▪ mierzenie temperatury ciała powinno być narzędziem wspierającym, a nie zastępującym działania mające na celu ograniczenie ryzyka

rozprzestrzeniania się zarażeń wśród pracowników

▪ pracownicy powinni być poinformowani o zakresie, sposobie i celu funkcjonowania monitoringu, o zasadach jego działania, aby 

rozumieli, jak to się odbywa i że informacje o stanie ich zdrowia nie będą podlegały upublicznieniu

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-mozna-zamontowac-kamery-termowizyjne-do-mierzenia,499504.html
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▪ „Wszczęto dochodzenie w sprawie upublicznienia w internecie danych osób z powiatu gnieźnieńskiego będących w kwarantannie” –

poinformował w niedzielę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

▪ o wycieku danych poinformowały w niedzielę (19.04 br.) lokalne media – jak podał portal gniezno.naszemiasto.pl,

kilkustronicowa lista zawierająca ponad 300 adresów z terenu miasta, a także z gmin powiatu gnieźnieńskiego „krąży” w

internecie od soboty

▪ postępowanie prowadzone jest w związku z przepisami karnymi ustawy o ochronie danych osobowych – prokuratura nie

ujawnia obecnie szczegółów postępowania

▪ dyrektor gnieźnieńskiego sanepidu podkreśliła, że w sobotę otrzymała informację telefoniczną od mieszkanki powiatu, która

poinformowała, że w internecie „krąży lista z adresami osób będących na kwarantannie” – po analizie danych okazało się, że lista

jest zgodna ze stanem faktycznym

▪ rzecznik wielkopolskiej policji powiedział PAP, że „na opublikowanej liście nie ma nazwisk, natomiast znajdują się adresy wielu osób”

Źródło: https://wpolityce.pl/kryminal/496475-jest-dochodzenie-ws-ujawnienia-danych-osob-w-kwarantannie http://gniezno24.com/aktualnosci/item/20299-

bedzie-sledztwo-ws-ujawnienia-adresow-osob-z-kwarantanny
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▪ od kilku lat popularność samochodowych rejestratorów rośnie wręcz lawinowo – należy z dużą ostrożnością podchodzić do

korzystania z takich nagrań, łatwo bowiem o złamanie przepisów RODO i narażenie się na sprawę cywilną

▪ w 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że nie należy traktować tablicy rejestracyjnej jako danych osobowych –

inaczej jednak sądzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak

▪ „Samo korzystanie z kamery w samochodzie i filmowanie podczas jazdy nie jest zabronione. Nagrania takie możemy jednak wykorzystywać

jedynie w celach prywatnych” – stwierdza Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ podczas korzystania z kamer umieszczonych w pojazdach może dochodzić nie tylko do przetwarzania danych osobowych w postaci

numeru rejestracyjnego, ale również wizerunku osób, np. pieszych

▪ umieszczanie filmów zawierających numery rejestracyjne lub wizerunki osób na stronach internetowych czy portalach

społecznościowych powoduje, że wykraczamy poza wykorzystywanie nagrania w celach osobistych – w takiej sytuacji będą już miały

zastosowanie przepisy RODO, a więc przede wszystkim musielibyśmy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych w określonym

celu, spełniać wszystkie zasady wynikające z RODO oraz dopełnić obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są

przetwarzane

Źródło: https://autokult.pl/37211,kamery-samochodowe-a-rodo-uwazac-trzeba-nie-tylko-na-tablice-rejestracyjne
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▪ prace nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych w 2020 r. wciąż trwają w Senacie, a stamtąd mogą wrócić do Sejmu w pierwszych dniach maja – według

projektu, pakiety wyborcze roznoszone przez Pocztę Polską mają być przesyłkami listowymi nierejestrowanymi

▪ problem pojawi się też, gdy „miejsce doręczeń” znajduje się pod adresem, pod którym wyborca w danej chwili nie przebywa, np. z

uwagi na kwarantannę – czy powinien martwić się o ewentualny wyciek danych osobowych?

▪ czytając projekt trudno ustalić czy w pakiecie wyborczym będą podane nasze dane osobowe – czy oświadczenie o osobistym i tajnym

oddaniu głosu na karcie do głosowania będzie zindywidualizowane, czy też będzie to tylko formularz

▪ jeżeli tak, to na tym etapie, tj. doręczenia, to co stanowi ryzyko, to naruszenie prawa wyborczego, w zakresie przejęcia karty do

głosowania przez osobę nieuprawnioną i oczywiście naruszenie tajemnicy pocztowej

▪ o ile w pakietach wyborczych znajdą się jakiekolwiek dane osobowe, to istnieje bardzo duże ryzyko, naruszenia zasad bezpieczeństwa

ochrony danych osobowych (RODO) – skrzynki pocztowe, zazwyczaj nie są zabezpieczone (często nie mają zamków, są otwarte, etc.)

▪ za naruszenie RODO może zostać uznane również niezaktualizowanie list wyborczych, a wtedy są to dane nieprawidłowe, takie, które

się zdezaktualizowały – dr Maciej Kawecki wskazuje, że listy powinny podlegać aktualizacji lecz w jego ocenie jest to niemożliwe

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1469473,glosowanie-korespondencyjne-wybory-prezydenckie-dane-osobowe-rodo.html
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▪ RPO wskazuje, że ludzie niepokoją się, czy korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa” nie narusza ich prawa do ochrony danych osobowych -

pod tym kątem należy też oceniać przygotowywaną przez MC aplikację, która ma kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa

▪ RPO nie kwestionuje obowiązku przestrzegania kwarantanny – jego zdaniem konieczne jest jednak zapewnienie, aby wykorzystywane narzędzia

mieściły się w standardzie ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki, a także spełniały wymogi RODO

▪ w parlamencie trwają prace nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2, która

wprowadza przepis nakładający na operatorów, obowiązek udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji

telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego na chorobę zakaźną lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w sposób i w

formie ustalonej przez ministra, ponadto operator jest również obowiązany na żądanie ministra do przekazania zanonimizowanych danych o

lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych – zgoda użytkownika końcowego nie jest wymagana

▪ na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poinformowano o rozpoczęciu prac nad aplikacją, która pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się

koronawirusa – „ProteGO to aplikacja projektowana na czas wychodzenia z najpoważniejszych obostrzeń wdrożonych do walki pandemią

koronawirusa, a celem tego rozwiązania jest kontrola nad rozprzestrzenianiem się choroby, co ma być osiągnięte poprzez zbudowanie (poprzez

technologię Bluetooth) sieci połączeń pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych

▪ RPO zwrócił się do Prezesa UODO Jana Nowaka o zbadanie przyjętych lub planowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem ochrony

danych osobowych

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-aplikacje-epidemii-a-ochrona-danych-osobowych
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