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UWAGA!
Tezy przedstawione w artykułach, zamieszczone w niniejszym materiale i niebędące wytycznymi organu
nadzorczego albo orzeczeniami sądów lub organów administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich
autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.



Pierwsza RODO kara w Irlandii

Firmy badają pracowników pod kątem 
koronawirusa – co z RODO?

Identyfikacja osób, które zwracają się do 
IOD jako punktu kontaktowego

Wyciek danych pracowników Parlamentu 
Europejskiego

01

02

03

04

05

06

07

08

06

07

RODO a odmowa informacji publicznej06

08

Pierwsze RODO kary w Finlandii07

0

1010

Obowiązek upublicznienia decyzji 
administracyjnej a anonimizacja danych

08

https://www.lex-artist.pl/


▪ Agencja ds. Dzieci i Rodziny (Tusla), stała się pierwszą organizacją w Irlandii ukaraną grzywną za naruszenie RODO

▪ Tusla została ukarana grzywną w wysokości 75 000 EUR (ok. 340 000 PLN) w wyniku postepowania dotyczącego

trzech przypadków ujawnienia danych osobowych dzieci osobom nieupoważnionym

▪ w jednym przypadku dane kontaktowe i lokalizacyjne ofiar, matki i dziecka, zostały ujawnione domniemanemu

sprawcy

▪ w dwóch innych przypadkach dane dotyczące dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zostały nieprawidłowo

ujawnione krewnym, w tym w jednym przypadku ojcu przebywającemu w więzieniu

▪ organy państwowe w Irlandii mogą zostać ukarane grzywną do 1 miliona euro za naruszenie zasad dotyczących

danych osobowych

▪ rzeczniczka Tusli potwierdziła, że nie zamierza kwestionować wystąpienia naruszeń i zaakceptuje ostateczne

orzeczenie

Źródło: https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/tusla-becomes-first-organisation-fined-for-gdpr-rule-breach-1.4255692
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▪ UODO na swojej stronie internetowej udzielił odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku obowiązkowej publikacji decyzji administracyjnych należy

dokonywać anonimizacji danych osobowych?

▪ organ wskazał, że dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru nieograniczonego

▪ ograniczenie w tym zakresie przewidziano w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej –prawo do informacji publicznej podlega

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach

pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w

przypadku rezygnacji z przysługującego im prawa)

▪ prywatność osoby, jako dobro chronione prawem powinno mieć pierwszeństwo przed innym dobrem prawem chronionym – dostępnością

do informacji publicznej

▪ w przypadku, gdy ujawnieniu w ramach krajowych systemów dostępu do informacji publicznej podlegają dane osobowe, to RODO znajduje

zastosowanie

▪ w praktyce podmioty udostępniające te dane muszą pamiętać o przestrzeganiu m.in. zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. lit. c RODO) –

oznacza, to że dane mogą być udostępnione tylko w takim zakresie, który jest niezbędny dla zrealizowania celu, jakim w przedstawionym

powyżej przypadku jest podanie do publicznej wiadomości informacji, iż organ podjął określonej treści decyzję

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1528
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▪ pracodawcy coraz częściej zapewniają zatrudnionym komercyjne badania na koronawirusa

▪ bez zgody inspekcji sanitarnej nie mogą jednak ich do tego zobowiązywać ani poznawać wyników, nawet jeśli zgodzi się na to pracownik

▪ pracodawca może zlecać zatrudnionemu badanie na koranawirusa i zapoznawać się z jego wynikami, jeśli taką decyzję w jego przypadku

wyda Główny Inspektor Sanitarny - tak wynika z wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazanych w odpowiedzi na pytania DGP

▪ sama zgoda pracownika na przetestowanie nie jest wystarczającą podstawą – barierą są w tym przypadku nie tylko przepisy o ochronie

danych osobowych, lecz także kodeks pracy.

▪ bez decyzji GIS firma może finansować badania zatrudnionym, którzy chcą się im poddać, ale nie ma prawa zapoznać się z ich wynikami

▪ Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak UODO, wskazuje, że informacja o stanie zdrowia jest szczególnie chroniona

(przypominając, że do jej przetwarzania potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą; nie poruszono kwestii nierównowagi stron)

▪ w przypadku gdy pracodawca zaobserwuje zmiany w stanie zdrowia pracownika mogące budzić podejrzenia o zakażenie pracownika

koronawirusem lub poweźmie wiedzę o wystąpieniu takiego zakażenia, powinien wdrożyć procedurę postępowania zgodną z aktualnymi

wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia – wskazuje resort pracy

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1477268,testy-na-koronawirusa-pracodawca.html
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▪ UODO na swojej stronie internetowej udzielił odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób identyfikować osoby, które zwracają się do IOD jako punktu

kontaktowego?

▪ zdaniem organu w wewnętrznych procedurach powinny być odzwierciedlone rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości osoby

uprawnionej do uzyskania informacji oraz bezpiecznego kanału udostępniania informacji o przetwarzanych danych

▪ przy realizacji uprawnienia na odległość możliwość weryfikacji osoby uprawnionej może odbyć się np. poprzez uprawdopodobnienie

tożsamości przez konieczność podania szczegółowych danych, które tę osobę jednoznacznie identyfikują (nie wystarczy spytać o imię i

nazwisko oraz adres, gdyż te informacje mogą być powszechnie dostępne, ale trzeba dokonać weryfikacji na podstawie znacznie bardziej

szczegółowych danych, co do których prawdopodobieństwo, że będą one znane przez osoby postronne, jest znikome)

▪ w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby usiłującej pozyskać informacje, powinno się odmówić ich udzielenia, ewentualnie podać

informacje ogólne, wobec tego w takiej sytuacji można w szczególności:

1) udzielając informacji, ograniczyć się do przekazywania ogólnych informacji opublikowanych przez administratora na jego stronie

internetowej i wysłanych przez niego w formie zawiadomień na indywidualne adresy poczty elektronicznej, lub

2) odnosząc się do konkretnej osoby, udzielać informacji o jej kategoriach danych osobowych, których dotyczy naruszenie, ale bez

podawania tych konkretnych danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1529
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▪ wyciekły dane osobowe oraz hasła do kont 1200 pracowników Parlamentu Europejskiego, w tym eurodeputowanych, oraz 15

tys. osób współpracujących z instytucjami unijnymi

▪ wyciek objąłm.in. hasła do kont mailowych, informacje o funkcjach poszkodowanych oraz inne dane osobowe

▪ dane wyciekły z parlamentarnej domeny „europarl.eu”

▪ domena zarządzana była przez konkretną grupę polityczną, również ujawnione dane zgromadzone zostały przez tę grupę

▪ Politico udało się ustalić, że mowa o Europejskiej Partii Ludowej – potwierdził to rzecznik EPL, dodając równocześnie, że

wykradzione dane były już nieaktualne i należały do osób, które zasubskrybowały starą wersję strony

▪ EPL zamierza poinformować wszystkie osoby, których dane mogły zostać ujawnione w sieci, o tym, że doszło do takiego

incydentu

▪ wyciek danych został po raz pierwszy zauważony w 15 maja późnym wieczorem przez firmę Shadowmap zajmującą się

cyberbezpieczeństwem – kierownictwo firmy poinformowało o incydencie służby Parlamentu Europejskiego

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/wyciek-danych-pracownikow-parlamentu-europejskiego-posrod-poszkodowanych-europoslowie
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▪ RODO wciąż bywa wykorzystywane jako pretekst do odmowy udostępnienia informacji publicznej – urzędnicy próbują

przekonywać, że chroni ono dane osobowe, więc jeśli informacja zawiera takie dane, to niemożna ich ujawnić

▪ sądy administracyjne w swych wyrokach wielokrotnie podkreślały, że tak nie jest

▪ artykuł 86 RODO wprost wskazuje, że przepisy tego rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie udzielaniu informacji o

działalności publicznej

▪ gwarancję prywatności zapewnia sama ustawa o dostępie do informacji publicznej – art. 5 ust. 2 nie pozwala na ujawnienie

danych osób, które nie pełnią funkcji publicznych, jeżeli zatem w informacji publicznej pojawia się nazwisko osoby prywatnej, to

nie należy go podawać, jeśli zaś osoby, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych, to w zakresie sprawowanej przez

nią funkcji jest to już informacja publiczna

▪ jeżeli celem wnioskodawcy jest pozyskanie danych osobowych lub też gdy znana jest wnioskującemu tożsamość osób, których

dane osobowe są zawarte w dokumencie to w takiej sytuacji adresat wniosku nie powinien przekazywać zanonimizowanego

dokumentu, ale musi rozpatrzeć wniosek, udostępniając dokument z danymi osobowymi albo odmawiając udostępnienia w

drodze decyzji administracyjnej

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1478135,rodo-anonimizacja-danych-osobowych-odmowa-udostepnienia-informacji.html
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▪ Fiński organ nadzorczy, jako jeden z ostatnich organów nadzorczych, nałożył trzy kary finansowe za nieprzestrzeganie

przepisów RODO

1) niedociągnięcia w informowaniu osób, które się przeprowadziły – 100 000 EUR dla urzędu pocztowego za brak

poinformowania poinformował osób, których dane dotyczą, o ich prawach

2) brak oceny skutków dla ochrony danych osobowych – 16 000 EUR, Kymen Vesi Oy, dostawca wody, przetwarzał

dane lokalizacyjne swoich pracowników, lokalizując pojazdy za pomocą systemu informacji o jeździe - dane o

lokalizacji wykorzystano między innymi do monitorowania godzin pracy, a administrator nie przeprowadził oceny

skutków na podstawie RODO przed rozpoczęciem przetwarzania

3) przetwarzanie nieadekwatnych danych – 12 500 EUR, niezidentyfikowana spółka zgromadziła dane osobowe osób

poszukujących pracy i pracowników w zakresie nieadekwatnym do celów przetwarzania, firma poprosiła o

informacje dotyczące między innymi przekonań religijnych, stanu zdrowia, możliwej ciąży i relacji rodzinnych

▪ decyzje nie są ostateczne – administratorzymogą odwołać do sądu administracyjnego

Źródło: https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-kolme-seuraamusmaksua-

tietosuojarikkomuksista
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