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nadzorczego albo orzeczeniami sądów lub organów administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich
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▪ UODO wskazuje, że ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do

ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw,

pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego

▪ przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przesądzają, które osoby

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz stanowią też w jakich terminach obowiązek ten powstaje i jak

należy go dopełnić

▪ przetwarzanie danych członka rodziny w zgłoszeniu do ubezpieczenia jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze, czyli pracodawcy-płatniku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

▪ pozyskiwanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą - spełniona jest

zatem wskazana w art. 14 ust. 5 lit. c RODO przesłanka uprawniająca do odstąpienia od obowiązku dopełniania

obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są pozyskiwane w sposób inny niż bezpośrednio od nich

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1543
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▪ po wejściu w życie RODO i jego wdrożeniu do kodeksu pracy konieczna była zmiana wielu dotychczasowych zachowań w

firmach

▪ zawężono np. katalog danych umieszczanych w listach obecności czy w harmonogramach czasu pracy – tak aby nie

uwzględniać w nich danych dotyczących absencji

▪ pracodawcy nadal jednak wywieszają na tablicach informacyjnych różne zawiadomienia kierowane do załogi - zdarza się, że w

ten sposób działy bhp informują o osobach, którym kończą się badania okresowe, i co miesiąc wywieszają listy takich

pracowników, zawierające jednak tylko imiona i nazwiska oraz terminy wykonania badań

▪ z kolei firmy produkcyjne wywieszają na tablicach informacyjnych profile kompetencyjne zatrudnionych wskazujące, np. kto ma

uprawnienia do obsługi wózka widłowego, suwnicy itp., co pozwala brygadzistom na łatwiejsze zarządzanie zadaniami

▪ pojawia się jednak wątpliwość co do legalności takich praktyk

▪ UODO wskazuje, że w ten sposób nie wolno zamieszczać list osób, którym kończą się badania okresowe - można natomiast

wskazać zatrudnionychmających szczególne uprawnienia, np. do obsługi wózka widłowego

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1479800,jakie-dane-zatrudnionych-wolno-wywiesic-na-tablicach.html
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▪ procedury związane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą tj. opiekę nad dziećmi w

przypadku niemożności zapewnienia jej przez rodziców, nie są jednolite i budzą wiele wątpliwości – Prezes UODO skierował

wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania tej kwestii

▪ przetwarzanie danych osobowych z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego, zdaniem UODO, powinno odbywać się z

poszanowaniem zasad wynikających z RODO

▪ osoby sprawujące pieczę zastępczą nie są wyłączone ze stosowania RODO – w ich wypadku nie można zastosować wyłączenia, które

dotyczy sytuacji gdy dane osobowe przetwarza osoba fizyczna w ramach czynności o osobistym lub domowym charakterze

▪ są one administratorami i, wykorzystującmonitoring wizyjny, powinni dysponować przesłanką do przetwarzania danych osobowych

▪ wykorzystywanie monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku, w którym sprawowana jest piecza np. w mieszkaniu rodziny sprawującej

pieczę, może stanowić bezprawną ingerencję w życie dziecka

▪ organ nadzorczy dostrzega potrzebę stworzenia przepisów prawa, które określiłyby jednolite zasady wykorzystywania monitoringu

wizyjnego w pieczy zastępczej, w tym m.in.: obszary w placówkach, które mogłyby zostać objęte monitoringiem, cel wykorzystywania

monitoringu, okres przechowywania zgromadzonego z nagrań materiału

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1544
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▪ do UODO wpływają pytania dotyczące możliwości udostępniania rodzicom dzieci uczęszczających do żłobków i

klubów dziecięcych danych osobowych zawartych na nagraniach z monitoringu wizyjnego działającego w tych

placówkach

▪ ponieważ udostępnianie danych jest jedną z form ich przetwarzania, żeby było legalne również musi odbywać się po

spełnieniu przynajmniej jednej przesłanki wymienionej we wskazanych art. 6 i 9 RODO

▪ istotne jest, by rodzice, chcąc uzyskać dostęp do danych zawartych w nagraniach z monitoringu, indywidualny

wniosek składany do dyrektora placówki odpowiednio sformułowali i umotywowali, tj. przede wszystkim wskazali

zakres danych, które chcą pozyskać, oraz cel ich pozyskania.

▪ dyrektor będzie mógł ocenić, czy ma podstawę uprawniającą go do udostępnienia danych zawartych w nagraniu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1547
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▪ zabawki łączące się z Internetem stają się coraz bardziej popularne wśród dzieci w różnym wieku - UODO podpowiada

rodzicom na co zwrócić uwagę przed zakupem zabawki i jak prawidłowo ją zabezpieczyć, aby nie zagrażała prywatności dziecka:

1) upewnij się, że zabawka nie pozwala nikomu się z nią połączyć

2) sprawdź, jakie dane pobiera producent zabawki

3) zmień ustawienia domyślne dostępu do zabawki i podaj

4) dokładnie przeczytaj regulamin dotyczący ochrony danych osobowych i warunki użytkowania

5) sprawdź, w jaki sposób można wyłączyć mikrofon czy kamerę

6) zweryfikuj, czy zabawka posiada zabezpieczenia uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do mikrofonu lub kamery

7) poinformuj dziecko o wszystkich funkcjonalnościach zabawki

8) zwróć szczególną uwagę, gdzie dziecko bawi się zabawką

9) wyłączaj zabawkę, gdy nie jest używana

10) upewnij się, że zapisane dane mogą zostać usunięte

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1548
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▪ pandemia koronawirusa zainspirowała wiele pomysłów w obszarze nowych technologii, w tym mających na celu jak najdalej

idącą ochronę osób fizycznych przed ryzykiem zakażenia COVID-19

▪ przedsiębiorcy rozważają m.in. coraz szersze wykorzystywanie kamer termowizyjnych, czyli specjalistycznych urządzeń

umożliwiających pomiar temperatury ciała w miejscach odwiedzanych przez znaczną liczbę osób, w których istnieje wysokie

ryzyko zakażenia, w tym w galeriach handlowych, w punktach komunikacyjnych (np. na dworcach) lub w szpitalach

▪ pojawiają się jednak wątpliwości co do zgodności podobnych praktyk z RODO

▪ Kamery termowizyjne w większości są wyposażone w funkcję zapisywania obrazu - oznacza to, że istnieje możliwość

zapisywania w tych urządzeniach danych obejmujących wizerunek osoby fizycznej wraz z jej temperaturą ciała

▪ w takich przypadkach dojdzie do przetwarzania danych osób fizycznych, w tym danych o ich stanie zdrowia

▪ zanim przedsiębiorca zainstaluje urządzenia do pomiaru temperatury, np. w sklepach, musi wystąpić o wydanie decyzji lub

zaleceń potwierdzających dopuszczalność ich użycia w konkretnym miejscu przez GIS

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1479209,kamery-termowizyjne-rodo-dane-osobowe-temperatura-przedsiebiorca.html
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▪ Przez dwa lata obowiązywania RODO za

naruszenie jego przepisów w EOG łącznie

nałożono już 463 kary

▪ łączna suma kar wynosi €157.655.923,28

(ok. 674.672.758,09 zł)

▪ autorem wizualizacji jest Adam Klimowski

Źródło:

https://twitter.com/adamklimowski/status/1264920446169989

122/photo/1
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