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▪ Prezes UODO otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie (PPIS) pismo wyjaśniające

dotyczące opublikowania danych osobowych osób przebywających na kwarantannie

▪ sprawa jest obecnie analizowana przez UODO, a ewentualne dalsze działania organu będą uzależnione od jej okoliczności

▪ w wyjaśnieniach PPIS poinformował, że przeprowadził czynności wyjaśniające, z których wynika, że źródłem ujawnienia

tych danych nie była Inspekcja Sanitarna w Gnieźnie

▪ PPIS wskazał także, że dane osób objętych kwarantanną przekazywał Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie,

Naczelnikowi Poczty Polskiej w Gnieźnie, Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej na terenie powiatu

gnieźnieńskiego oraz Komendzie Straży Pożarnej w Gnieźnie

▪ biorąc pod uwagę fakt, że dane te były przetwarzane przez różne podmioty, konieczne jest ustalenie, w którym z nich

mogło dojść do naruszenia - w tym celu Prezes UODO podejmie wszelkie działania, do których jest uprawniony, w celu

dokładnego wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1499

01 Ujawnienie danych osób objętych kwarantanną - UODO przygląda 
się sprawie

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1499


▪ UODO wydał zalecenia związane z rekrutacją na nowy rok szkolny

▪ zalecenia obejmują:

1. zakres danych we wnioskach – zakres danych które zawiera wniosek o przyjęcie określają przepisy prawa oświatowego, do

wniosku załącza się również dokumenty, które potwierdzają spełnianie określonych w ustawie kryteriów, zbieranie innych danych

(np. PESEL czy numeru i serii dowodu osobistego rodziców) stanowi naruszenie prawa oświatowego i zasad RODO

2. realizację obowiązku informacyjnego - ważne jest informowanie rodziców i uczniów o tym, co będzie się działo z ich danymi

3. okres przechowywania danych - dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do placówki, dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane co do zasady przez rok

4. publikację listy dzieci przyjętych do placówki oświatowej – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws.

koronawirusa wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na

stronach internetowych jednostek, nie jest natomiast dopuszczalne publikowanie tych list na portalach społecznościowych czy

fanpage’ach placówek, tradycyjnie też listy są umieszczane w widocznym miejscu, w siedzibie danego podmiotu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1497
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▪ Prezes UODO nie zgłosił uwag do ustawy dot. głosowania korespondencyjnego z punktu widzenia przepisów RODO

▪ „Niezależnie od wyrażonej opinii organ nadzorczy podkreśla że wszystkie podmioty i organy biorące udział w wyborach na

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej muszą przestrzegać przepisów RODO, w tym wskazanych w art. 5 RODO zasad

przetwarzania danych osobowych, mających gwarantować bezpieczeństwo wszelkich procesów przetwarzania danych

osobowych zgodnie z zasadą integralności i poufności" - podkreślił prezes UODO w stanowisku

▪ pismo jest odpowiedzią na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag przez UODO w sprawie uchwalonej

przez Sejm 6 kwietnia br. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1471666,prezes-uodo-nie-zglasza-uwag-do-ustawy-dot-glosowania-korespondencyjnego.html
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▪ składanie przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniach nie narusza RODO, gdyż

obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa - takie stanowisko przedstawił Prezes UODO w odpowiedzi na pismo

Prezesa NSA z 12 marca 2020 r.

▪ Prezes NSA wskazywał na to, iż obowiązek składania oświadczeń o przynależności do różnych organizacji przez sędziów, który

został wprowadzony do ustawy o ustroju sądów powszechnych i obowiązuje od 14.02.2020 r., może naruszać przepisy RODO

▪ Prezes UODO wskazał, że składanie oświadczeń przez i wymóg ich publikowania w BIP wynika z obowiązku określonego w

przepisach ustawowych - przetwarzanie danych jest natomiast dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego (art. 6 ust. 1 lit, c RODO), a tym samym nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia przepisów RODO

▪ odnośnie wątpliwości Prezesa NSA dotyczących publicznego ujawnienia ww. informacji o sędziach w zakresie ich

światopoglądów społecznych czy politycznych Prezes UODO zauważył, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonuje

pogląd, że informacje tego rodzaju, mogą być potraktowane jako mające związek z pełnieniem funkcji sędziego

▪ odnosząc się do zarzutu niekonstytucyjności przepisów ustawy o ustroju sadów powszechnych, Prezes UODO wskazał, że nie

jest właściwy, by oceniać te regulacje pod kątem ich zgodności z ustawą zasadniczą

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1498
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▪ UODO, w odpowiedzi na wpływające od służb sanitarnych pytania, udzielił wskazówek dotyczących wyboru zabezpieczeń,

jakie muszą być zastosowane, gdy w systemie informatycznym są lub mają być przetwarzane dane osób, u których

przeprowadzono badania na obecność koronawirusa

▪ systemy takie mogą być tworzone i wykorzystywane jedynie przez podmioty, które na podstawie obowiązujących

przepisów są uprawnione do przeprowadzania takich badań lub poznania ich wyników, a więc m.in. laboratoria, szpitale

czy stacje sanitarno-epidemiologiczne

▪ dostęp poszczególnych podmiotów do danych powinien być ograniczony do tych informacji, które są im niezbędne do

realizacji ich określonych przepisami zadań i kompetencji

▪ zgodnie z RODO, każdy administrator ma dużą swobodę w doborze technicznych i organizacyjnych środków

zabezpieczenia - z przepisów wynika jednak, że unijny prawodawca nacisk położył na podejście oparte na ocenie ryzyka

▪ tworząc system informatyczny, w którym przetwarzane będą dane osób, u których przeprowadzono badania na obecność

koronawirusa, środki ochrony przetwarzania danych osobowych muszą być dostosowane do skali ryzyka

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1500
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▪ EROD podczas 23. plenarnego posiedzenia, które odbyło się 21.04.2020 r. przyjęła kolejne wytyczne dotyczące pandemii 

COVID-19, które dotyczą przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych oraz geolokalizacji i innych 

narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych

▪ wcześniejsze wytyczne wyjaśniają najpilniejsze kwestie prawne, związane z wykorzystaniem danych dotyczących zdrowia, takich

jak podstawa prawna przetwarzania, dalsze przetwarzanie danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, wdrożenie

odpowiednich zabezpieczeń i wykonywanie praw osób, których dane dotyczą

▪ z kolei nowe wytyczne zawierają objaśnienia warunków i zasad proporcjonalnego wykorzystania danych dotyczących lokalizacji i

narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych, po to, by: wykorzystać dane dotyczące lokalizacji w celu wsparcia reakcji na pandemię

poprzez modelowanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz korzystać z systemu ustalania kontaktów zakaźnych do

powiadomienia osób, które mogłyby znajdować się w bliskiej odległości od osoby ostatecznie uznanej za nosiciela

▪ wytyczne EROD, przyjęte podczas 23. spotkania plenarnego Rady dostępne są pod linkiem: 

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-third-plenary-session-adopted-documents_en

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1504
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▪ zamieszczenie przez pracodawcę na drzwiach biura imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy pracownika bez jego zgody

nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jednak musi być usprawiedliwione celem działania pracodawcy

▪ administrator podczas zbierania danych podaje m.in. cele przetwarzania danych osobowych, a w myśl artykułu 25 ust.

2 RODO to na administratorze danych spoczywają obowiązki, aby odpowiednio wdrożyć odpowiednie środki techniczne i

organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego

konkretnego celu przetwarzania

▪ w uzasadnieniu wyroku SN (I PK 590/02) stwierdzono, że nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem

rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o

ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej

▪ ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra

osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest

niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-na-drzwiach-biura-mozna-umieszczac-dane-pracownikow,499667.html
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▪ w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych wyborców przez operatora pocztowego w celu

organizacji wyborów na Prezydenta RP, Prezes UODO przedstawił swoje stanowisko

▪ Prezes UODO wskazuje, że zgodnie z art. 99 tzw. specustawy operator, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej,

otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli

dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych

przez organy administracji rządowej

▪ dane przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia

otrzymania wniosku, a operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim je otrzymał

▪ zdaniem Prezesa UODO istnieje zatem podstawa prawna do udostępniania danych operatorowi pocztowemu, o ile wniosek

operatora o udostępnienie danych spełnia wymagania co do formy (m.in. dołączono do niego kopię decyzji administracyjnej

nakładającej na operatora określone obowiązki)

▪ Prezes UODO zapowiedział, że będzie przyglądać się całemu procesowi, współpracować z inspektorami ochrony danych, a w

przypadku naruszeń podejmie stosowne kroki wobec administratorów danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1508
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▪ doszło do wycieku danych klientów Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

▪ na ślad niezabezpieczonej bazy danych klientów firmy Fortum, która w Polsce działa od 2003 roku, natrafił branżowy ekspert i

dziennikarz, który poinformował, że 16 kwietnia odkrył klaster danych liczący aż 3.376.912 rekordów

▪ klaster obejmował takie dane jak: imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL, informacje o umowie (numer umowy, roczny pobór energii

itd.)

▪ ekspert podkreślił, że prawdopodobnie doszło do wycieku wszystkich polskich klientów Fortum Marketing and Sales Polska S.A., czyli

około 100 tysięcy osób – to, że liczba ta nie odzwierciedla liczby ujawnionych rekordów wynika z faktu, że w bazie znalazł się również

duplikaty, co ma związek z tym, że wielu klientów podpisało z firmą kilka różnych umów

▪ baza danych została zabezpieczona w ciągu 24 godzin od wykrycia wycieku

▪ firma powiadomiła już o sprawie UODO

Źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151243,25887886,wyciekly-dane-klientow-polskiego-dostawcy-pradu-i-gazu-w-tym.html
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▪ o wystawieniu bazy na sprzedaż doniosła firma Cyble, która kupiła kopię i podjęła się jej weryfikacji

▪ dane z bazy uzupełniły zasoby usługi AmIbreached zatem każdy zainteresowany może sprawdzić czy jego dane wyciekły — o ile

przekaże tej firmie swoje dane, w tym płatnicze (eksperci z uwagi na to zalecają rozwagę, bo chęć weryfikacji nie tak strasznego

wycieku może doprowadzić w przyszłości do poważniejszego wycieku)

▪ baza nie zawiera haseł, zawiera natomiast informacje o nazwisku, adresie e-mail, telefonie, wieku oraz – co dość ważne – o

identyfikatorze Facebooka (identyfikator jest o tyle ważny, że pozwala odnaleźć konto danej osoby również w przypadku zmiany

nazwiska czy linku do profilu)

▪ pochodzenie danych we wspomnianej bazie nie jest do końca wyjaśnione

▪ uważa się, że baza mogła powstać poprzez wykorzystanie API Facebooka zanim w roku 2018 ograniczono dostęp do numerów

telefonów

▪ druga możliwość jest taka, że dane zostały uzyskane za pomocą bota scrapującego publicznie dostępne profile

▪ eksperci nie wykluczają też, że API Facebooka mogło mieć jakąś lukę umożliwiającą pobranie danych nawet po ograniczeniu dostępu

do nich

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/dane-z-267-mln-kont-na-facebooku-wystawione-na-sprzedaz/
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▪ 55 proc. Polaków na swoim przykładzie zauważyło, że w czasie pandemii COVID-19 otrzymują więcej fikcyjnych wiadomości, które są

wykorzystywane przez cyberprzestępców do wyłudzania danych osobowych

▪ niestety, użytkownicy sami niewiele robią, aby je chronić - alarmują specjaliści serwisu ChronPESEL

▪ jak wynika z badania przeprowadzonego tuż przed Wielkanocą na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez IMAS International, co

ósmy Polak otrzymał w okresie trwającej epidemii podejrzanego SMS-a lub e-maila

▪ najczęściej były to prośby o kliknięcie w umieszczony w wiadomości link (42 proc. badanych) lub otworzenie załącznika (44 proc.

ankietowanych)

▪ 25 proc. podejrzanych wiadomości zawierała bezpośrednią prośbę o wykonanie określonej płatności

▪ pomimo wysokiej świadomości zagrożenia, tylko 18 proc. Polaków deklaruje regularną zmianę używanych w sieci haseł, a 8 proc.

przyznało, że usunęli swoje konta w serwisach, z których dawno nie korzystali

▪ z kolei uruchomienie dodatkowych programów blokujących spam na urządzeniach, których używają na co dzień zadeklarowało 21

proc.

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/pandemia-falszywych-wiadomosci-trwa-polowanie-na-dane-osobowe
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