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▪ Niebezpiecznik informuje, że dane zamówień z MediaMarktmożna było prosto znaleźć przez Google

▪ zakres danych jakie można było (i wciąż można gdzieniegdzie) pozyskać, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania

(dostawy), adres e-mail, numer telefonu

▪ obecnie w wynikach wyszukiwania nie ma wielu rekordów, a adresy zamówień są ciężkie do zbruteforcowania

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/dane-klientow-mediamarkt-zindeksowane-przez-google/
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▪ Zaufana Trzecia Strona informuje o wycieku danych osobowych części studentów Politechniki Warszawskiej

▪ grupa dotknięta wyciekiem liczy ponad 5000 osób

▪ chodzi o bazę serwisu okno.pw.edu.pl - to strona Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, a sama baza

zawiera dane osób studiujących w tym właśnie ośrodku, dane sięgają nawet 12 lat wstecz i są szczegółowe

▪ baza to prawie 3 GB danych, zawierająca całą historię edukacji kilku tysięcy osób wraz z programami nauczania, ocenami,

opiniami i historią płatności, a nawet pełna treść kilkudziesięciu tysięcy e-maili wysłanych do studentów czy logowania do

aplikacji

▪ zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, login, hasz hasła, adres e-mail, nr telefonu, data i miejsce urodzenia,

narodowość, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, PESEL, NIP, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,

zameldowania i korespondencyjny, nazwa ukończonej szkoły średniej, adresy IP logowań oraz wiele dodatkowych, mniej

istotnych danych

▪ rzecznik prasowy PW informuje, że uczelnia jest w trakcie ustalania szczegółów zdarzenia, w tym jego skali

Źródło: https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/powazny-wyciek-wielu-danych-osobowych-studentow-politechniki-warszawskiej/
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▪ belgijski organ ochrony danych (DPA) ukarał administratora danych karą finansową za powołanie dyrektora ds. zgodności, audytu i ryzyka na

inspektora ochrony danych – według DPA ta kombinacja ról powoduje konflikt interesów, a zatem stanowi naruszenie art. 38 ust. 6 RODO

▪ RODO wyraźnie zezwala organizacjom na wyznaczenie IOD, który wykonuje „inne zadania i obowiązki”, o ile nie powoduje to konfliktu

interesów, a EROD dopracowała tę zasadę w swoich wytycznych w sprawie IOD, gdzie wskazała, że konflikt interesów będzie występował w

sytuacjach, w których IOD pełni funkcję w organizacji, która prowadzi go do określania celów i środków przetwarzanie danych osobowych

▪ oceny powinno dokonać się indywidualnie dla każdego przypadku, ale EROD z zasady określiła stanowiska kierownicze wyższego szczebla,

takie jak dyrektor generalny, dyrektor operacyjny, dyrektor marketingu, kierownik działu HR lub kierownik działu IT jako rodzące ten konflikt

▪ spółka belgijska argumentowała, że nie było konfliktu interesów między rolami, bo IOD nie był zaangażowany w podejmowanie decyzji

dotyczących przetwarzania danych osobowych

▪ DPA nie zgodziło się, wskazując, że jako dyrektor ds. zgodności, ryzyka i audytu, IOD był odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

w kontekście działań organizacji w zakresie zgodności, ryzyka i audytu

▪ w rezultacie organ ochrony danych orzekł, że inspektor ochrony danych nie może sprawować niezależnego nadzoru nad tymi czynnościami

przetwarzania i ukarał spółkę grzywną w wysokości 50 000 EUR

Źródło: https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/heads-of-compliance-legal-

step-down-as-dpo
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▪ wobec pojawiających się pytań dotyczących możliwości wykorzystywania przez pracowników świadczących pracę zdalną dokumentacji

papierowej zawierającej dane osobowe, UODO przedstawia podstawowe zasady, którymi należy się w takiej sytuacji kierować

▪ pracodawca musi ocenić niezbędność wykorzystywania dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej, biorąc pod uwagę charakter

danych, cele dla których są przetwarzane oraz dostępne środki

▪ praca na dokumentach papierowych nie będzie uzasadniona, jeżeli pracodawca np. wdrożył elektroniczny obieg dokumentów, ma

możliwość szybkiego, sprawnego i bezpiecznego wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentacji lub może udostępnić pracownikowi

odpowiednio zabezpieczone (m.in. zaszyfrowane) elektroniczne kopie niezbędnych dokumentów

▪ jeżeli nie jestmożliwe zastosowanie żadnego z ww. rozwiązań, warto zastanowić się nad pracą na kopiach niezbędnych dokumentów

▪ na liście obowiązków pracodawcy znalazły się jeszcze m.in.: zapewnienie ewidencjonowania wydanych dokumentów, zapewnienie, że

udostępnione dokumenty będą przechowywane przez pracownika przez okres niezbędny do wykonania określonego zadania, ograniczenie

liczby dokumentów wynoszonych z siedziby administratora do tego, co niezbędne, zobowiązanie pracownika do odpowiedniego

zabezpieczenia danych czy też zapewnienie, że pracownik będzie zgłaszał każdy incydent bezpieczeństwa

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1513

04 Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca 
zdalna

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/1513


▪ w ocenie Prezesa UODO przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie

np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi

▪ art. 9 ust. 2 lit. i) RODO wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi

zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa – przepis ten koresponduje z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z

pandemią – zgodnie z art. 17 tzw. specustawy, Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na

zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań

▪ w ocenie UODO, jeżeli zatem inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury

pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy czy też pozyskiwania od nich oświadczeń dotyczących stanu zdrowia, może

skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na zakład pracy nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o

dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu oświadczeń dotyczących stanu zdrowia

▪ UODO podkreśla, że podejmowane rozwiązania przez przedsiębiorców, pracodawców i inne podmioty będą legalne, jedynie w sytuacji, jeżeli

administrator będzie realizował je na podstawie przepisów prawa – zgodnie z zasadą legalności, a w przedmiotowej sprawie podstaw

prawnych należy niewątpliwie doszukiwać się w rozwiązaniach wyznaczanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1516
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▪ Niebezpiecznik informuje, że policjant warszawskiej drogówki wrzuca zdjęcia kontrolowanych / zatrzymanych praw jazdy

▪ zdjęcia są na szczęcie ocenzurowane, ale jak podaje portal wiele wskazuje na to, że robi je swoim smartfonem, a zatem: w

pamięci jego telefonu zdjęcia są nieocenzurowane, zachodzi ryzyko, że zdjęcia synchronizują się z chmurą

▪ Eksperci wskazują, że brak jesy podstawy prawnej w RODO do tego aby takie działania miały miejsce, a to że zdjęcie jest

“ocenzurowane” nic nie zmienia

▪ na sprzęcie którym wykonywane jest zdjęcie jest ono w wersji “surowej” a jeszcze potem jest poddawane obróbce

▪ trudno też tutaj uznać, że czynność fotografowania i umieszczania tych zdjęć w internecie nie podlega pod RODO na podstawie

art.. 2 ust. 2 lit. c RODO czyli, że jest to czynności “o czysto osobistym lub domowym charakterze”

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/policjant-robi-zdjecia-prawom-jazdy-zatrzymywanych-osob-i-wrzuca-je-na-instagrama/
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▪ 5 maja br. na Węgrzech wszedł w życie dekret rządowy 179/2020, który ograniczył w pewnym zakresie stosowanie

przepisów RODO w okresie stanu wyjątkowego, związanego z pandemią koronawirusa

▪ dekret obejmuje wszystkich administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w celu

zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób koronawirusowych, zdobywania wiedzy na ich temat, wykrywania ich i

zapobiegania im

▪ dekret ogranicza stosowanie:

1) art. 13-14 RODO (obowiązek informacyjny uznaje się za spełniony poprzez udostępnienie ogólnych informacji

określających cele, podstawę prawną i zakres przetwarzania danych w formie elektronicznej)

2) art. 15-22 RODO (obowiązki w zakresie działań, które należy podjąć na wniosek podmiotu danych zostają zawieszone do

końca stanu wyjątkowego)

3) art. 77-79 RODO (stosowanie środków ochrony prawnej zostaje zawieszone na okres trwania stanu wyjątkowego)

Źródło: https://www.onadozo.hu/hirek/a-gdpr-tol-eltero-adatvedelmi-szabalyokat-allapitott-meg-a-1792020-korm-rendelet-9759
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▪ UODO wskazuje, że prowadzenie dokumentacji pracowniczej to kwestia, którą regulują przepisy prawa pracy, a to, w

jaki sposób i jak długo należy przetwarzać dane osobowe pracowników oraz przechowywać dokumenty wchodzące w

skład zasobu kadrowego, określają przepisy sektorowe

▪ to z uwzględnieniem ww. przepisów należy stosować zasady, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie

danych

▪ UODO podkreśla, że dane osobowe wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej nie muszą być usuwane z akt

osobowych pracownika, jeżeli zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili ich pozyskania

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1485
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▪ UODO wskazuje, że obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną

zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym

▪ osoby starsze, które chcą pozyskać taką dokumentację bez składania wizyty w placówce, a same nie dysponują

niezbędnymi środkami technicznymi, mogą skorzystać z pośrednictwa innych osób – muszą je tylko upoważnić

▪ UODO wskazuje, że rozwiązanie w postaci przesyłania dokumentacji medycznej na wniosek nie tylko samego

pacjenta, ale i jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem profilu

ePUAP, przy zachowaniu procedur wynikających z regulacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest

dopuszczalne w świetle przepisów RODO

▪ w przypadku korzystania z innych środków komunikacji elektronicznej szpital jako administrator powinien ocenić, czy

gwarantują one odpowiedni stopień bezpieczeństwa przesyłanych danych zawartych w dokumentacji medycznej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1517
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