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▪ UODO wskazuje, że przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest

ewidencja czasu pracy – pracodawca może legalnie przetwarzać dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to ze

szczególnych przesłanek określonych w RODO oraz znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa

▪ dane biometryczne to dane szczególnej kategorii, które mają sensytywny charakter i podlegają nadzwyczajnej ochronie prawnej i aby

przetwarzanie tej kategorii danych w dziedzinie prawa pracy było legalne, RODO wskazuje na przesłanki, które muszą być spełnione

(w art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przetwarzania tego rodzaju danych musi być niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania

szczególnych praw przez pracownika lub pracodawcę

▪ jeśli chodzi o sektor zatrudnienia, to przetwarzanie danych biometrycznych regulują przepisy prawa pracy – nie dają one podstawy

do przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych w celu rejestracji czasu pracy

▪ zgodnie z art. 22¹ᵇ Kodeksu pracy szczególne kategorie danych mogą być przetwarzane: za zgodą, gdy ich przekazanie następuje z

inicjatywy osoby oraz wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych

informacji, których ujawnieniemoże narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony

▪ pracodawca zatem, wykorzystując dane biometryczne pracownika do rejestracji czasu pracy, naruszyłby zasady określone w RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1521
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▪ cyberprzestępcy wzięli na celownik klientów popularnego serwisu Allegro

▪ wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej blokadzie konta do czasu potwierdzenia danych

▪ próbują w ten sposób wyłudzić dane do logowania i pobrać pieniądze z karty bankowej

▪ jak informuje serwis Niebezpiecznik.pl, niektóre osoby otrzymały ostatnio SMS-y informujące o rzekomej blokadzie konta w

serwisie Allegro. Oszuści podszywają się pod firmę i powołują na... ustawę RODO: „Zablokujemy twoje konto Allegro jezeli nie

potwierdzisz swoich danych. Ustawa RODO L5/2020. Potwierdz swoje dane teraz” (pisownia oryginalna)

▪ treść SMS-ów miała zachęcić do kliknięcia w link, który znajdował się na końcu wiadomości – przekierowywał on na stronę w

domenie „allegro-blokada.pl”

▪ jeśli ktoś dał się nabrać na ten przekręt, istotne jest, aby możliwie najszybciej zmienić hasło do swojego konta Allegro

(oczywiście na prawdziwej stronie serwisu), a dodatkowo również włączyć dwuetapowe logowanie

▪ niezbędne jest także zastrzeżenie karty kredytowej oraz przejrzenie historii transakcji

Źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151243,25936254,allegro-nie-zablokowalo-ci-konta-z-powodu-rodo-oszusci-podszywaja.html
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▪ w nawiązaniu do przekazywanych opinii publicznej relacji z działań unijnych instytucji ochrony danych osobowych w związku z

rozpatrywaniem sprawy przekazania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji z rejestru PESEL operatorowi (Poczta Polska S.A)

związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes UODO przedstawił swoje stanowisko w sprawie

▪ Prezes UODO negatywnie ocenia próby wykorzystania działalności unijnych instytucji ochrony danych osobowych do walki politycznej, jaka

ma miejsce w Polsce w związku z organizacją wyborów prezydenckich w okresie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii – zdaniem

organu takie działania godzą w powagę unijnych organów ochrony danych osobowych i wiarygodność systemu ochrony danych osobowych,

▪ Prezes UODO sprzeciwia się próbom podważania niezależności polskiego organu nadzorczego poprzez działania polityków występujących

do unijnych instytucji ochrony danych osobowych o podjęcie interwencji wymierzonej w proces stosowania prawa o ochronie danych

osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej

▪ UODO wskazuje, że kwestia oceny legalności wykorzystania danych z rejestru PESEL pozostaje poza kompetencją Europejskiego Inspektora

Ochrony Danych, który jest niezależnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie przetwarzania danych osobowych przez

instytucje i organy Unii Europejskiej

▪ Prezes UODO w swoim stanowisku wskazał, że jest dalece zaniepokojony próbami ingerencji w jego niezależność i wykorzystywaniem kwestii

ochrony danych osobowych do bieżącej walki politycznej, zarówno w Polsce jak i na areniemiędzynarodowej

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1522
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▪ od 18 maja można korzystać z punktów gastronomicznych oraz usług oferowanych przez branżę beauty

▪ wśród wytycznych nie ma obowiązku zainstalowania kamer, które dokonują automatycznego pomiaru temperatury, lecz zarządcy centrów

handlowych mogą szukać sposobu, aby ograniczyć ryzyko kontaktu zakażonych z osobami zdrowymi

▪ czy dane z kamery na podczerwień stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO? – istotne jest to, czy podmiot dokonujący rejestracji

zapisuje dane z takiego monitoringu, czy dane o temperaturze ciała są zestawiane z innymi danymi o osobach oraz czy kamery umożliwiają

zidentyfikowanie osoby na podstawie np. danych biometrycznych

▪ w wielu przypadkach z takich narzędzi mogą zostać wygenerowane dane osobowe – często będą stanowiły one nawet dane wrażliwe,

ponieważ rejestracja obrazu daje możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej na podstawie jej cech fizycznych oraz przypisania konkretnej

osobie danych na temat jej zdrowia

▪ konieczne jest zatem powiadomienie osób, które są rejestrowane, o samym fakcie dokonywania zapisu lub wykorzystywanej technologii oraz

wskazania prawidłowej podstawy dla takiego przetwarzania

▪ należy rozważyć zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. i) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest dozwolone, gdy jest

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

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476511,mierzenie-temperatury-galerie-handlowe-rodo-dane-osobowe.html
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▪ poprzez wiadomości wysyłane drogą sms oraz email IKEA prosi niektórych klientów o odblokowanie konta IKEA

Family poprzez reset hasła i zwraca uwagę, aby hasło nie było takie samo, jak w innych serwisach

▪ IKEA potwierdza, że mogło dojść do nieautoryzowanego logowania na niektórych kontach IKEA Family

▪ w celu ochrony danych użytkowników IKEA niezwłocznie zblokowała dostęp do wybranych profili

▪ według wstępnych analiz doszło do zewnętrznego, automatycznego i masowego odpytywania bazy danych różnego

rodzaju kombinacjami loginów i haseł

▪ sposób działania wskazuje, że sprawcy mogli posługiwać się bazą danych zawierającą informacje ujawnione podczas

wcześniejszych wycieków danych z innych portali, których celem było ustalenie, czy są wykorzystywane przez

Klubowiczów IKEA Family

▪ w związku z incydentem IKEA złożyła zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych

Osobowych

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/ikea-i-tajemniczy-incydent-bezpieczenstwa/
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▪ 20 organizacji obywatelskich oskarża TikToka o naruszanie prawa ochrony prywatności dzieci obowiązującego w USA oraz

postanowień ugody zawartej z Federalną Komisją Handlu (FTC) w tej sprawie

▪ według tych organizacji, popularna platforma wideo narusza postanowienia ugody z FTC zawartej w 2019 roku oraz akt COPPA

(Children's Online Privacy Protection Act) – akt ten reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych nieletnich w internecie

oraz ich wykorzystanie m.in. do celówmarketingowych

▪ TikTok należy do chińskiego start-upu ByteDance

▪ w lutym firma została ukarana grzywną w wysokości 5,7 mln za nielegalne gromadzenie danych osób nieletnich

▪ organizacje skarżące TikToka do FTC twierdzą, że ponad rok później TikTok wciąż nie usunął nielegalnie zgromadzonych danych

na temat użytkowników poniżej 13 roku życia i nadal zbiera informacje dot. nieletnich bez powiadomienia i uzyskania zgody ze

strony rodziców

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/tiktok-oskarzany-o-naruszanie-prywatnosci-dzieci
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▪ szwedzki organ nadzorczy (Datainspektionen) nałożył na radę regionu Örebro karę 120.000 SEK (ok. 51.533,24 PLN) za

naruszenie przepisów RODO

▪ przeprowadzona przez organ kontrola wykazała, że komisja zdrowia i medycyny regionu hrabstwa Örebro popełniła błąd,

publikując wrażliwe dane osobowe na stronie internetowej regionu o pacjencie przyjętym do kliniki psychiatrycznej

▪ podczas kontroli organ ustalił, że brak jest pisemnych procedur dotyczących publikacji dokumentów i danych osobowych

na stronie internetowej regionu

▪ procedury publikowania są przekazywane pracownikom ustnie

▪ w omawianym przypadku procedury ustne nie były przestrzegane, a dokument z danymi pacjenta został nieumyślnie

opublikowany, co wskazuje, że rada nie podjęła wystarczających środków organizacyjnych w celu zapewnienia, że dane

osobowe są chronione przed nieprawidłową publikacją na stronie internetowej

▪ w swojej decyzji organ stwierdza również, że nie było ani uzasadnionego celu, podstawy prawnej ani powodu publikacji

danych

Źródło: https://www.datainspektionen.se/nyheter/fel-publicera-kansliga-personuppgifter-pa-region-orebro-lans-webb/
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▪ UODO opublikowało krótki poradnik dotyczący bezpiecznego korzystania z wideokonferencji, m.in. w kontraście pracy

zdalnej

▪ jest to zbiór porad dotyczących korzystania z programów, aplikacji i usług, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony

danych osobowych

▪ organ wskazuje na co warto zwrócić uwagę:

1. przed rozpoczęciem wideokonferencji (m.in. przeczytanie zasad użytkowania aplikacji, bezpieczne połączenie,

używanie systemu antywirusowych)

2. w trakcie połączenia (m.in. ograniczenie podawania danych osobowych, zasady udostępniania ekranu)

3. po zakończeniu telekonferencji (m.in. wyłączenie mikrofonu oraz kamery, poprawne zamknięcie aplikacji)

▪ całość poradnika dostępna jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1525
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▪ jak informuje serwis Niebezpiecznik.pl, kilka polskich sklepów znalazło się na liście 1236 sprzedawców, których strony

zostały wykryte jako zainfekowane web skimmerem MageCar

▪ MageCart to tzw. webowy skimmer, czyli kod podrzucany na stronę internetową w celu przejmowania danych o

kartach kredytowych wprowadzanych przez klientów dokonujących zakupów

▪ w toku badania udało się namierzyć 1236 sklepów zainfekowanych MageCartem

▪ Max Kersten postanowił zmierzyć się z tematem i namierzyć możliwie dużo stron, które mogły być zainfekowane

▪ w wyniku swoich ostatnich badań opublikował raport pt. Backtracking MageCart infections, w którym ujął 1236 strony

zainfekowane skimmerem

▪ w raporcie ujęto 7 polskich stron internetowych

▪ Niebezpiecznik.pl wskazuje, że jeśli robiłeś zakupy na którejś ze stron wskazanych w raporcie, lepiej sprawdzić wyciągi

ze swojego konta i uznać, że dane karty już wyciekły

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/jesli-korzystales-z-tych-sklepow-dane-twojej-karty-mogly-wyciec/
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