


RODO - aktualności
15 czerwca 2020 r.



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.
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▪ naukowcy z Instytutu Bezpieczeństwa i Prywatności Uniwersytetu Carnegie Mellon (Carnegie Mellon University’s Security and Privacy

Institute (CyLab)) opublikowali badania dotyczące zachowań użytkowników względem ich haseł do kont

▪ całość badań oparto nie na ankietach, a rzeczywistym działaniom w przeglądarkach (browser traffic)

▪ wykorzystano SBO (Security Behavior Observatory) i sprawdzono specjalnie przygotowany opt-in (zazwyczaj jest to rodzaj listy

mailingowej, biuletynu lub reklamy grupy badawczej

▪ dane zebrane przez zespół badawczy zawierały informacje zebrane z 249 komputerów domowych, zgromadzone zostały między

styczniem 2017 a grudniem 2018 i obejmowały zarówno działania w przeglądarce jak i hasła używane do logowania się na stronach i

te przechowywane w przeglądarce

▪ analiza pokazała, że spośród 249 użytkowników tylko 63 miało konta na domenach, które publicznie udostępniły informacje o

wyciekach danych w trakcie badania

▪ spośród tej grupy zaledwie 21 osób (33%) odwiedziło rzeczone witryny w celu zmiany haseł, a wśród tych 21 tylko 15 zmieniło hasło w

przeciągu trzechmiesięcy po ogłoszeniu wycieków

Źródło: https://antyweb.pl/hasla-wyciek-danych/?fbclid=IwAR2ZHUWLeFLIbbhZQ5wlU9qOUTiJZcx3-wfIpmn92DFEw04QHpgRTnyp0jk
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▪ Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało wytyczne dla organizatorów spotkań

biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

▪ z punktu widzenia danych osobowych kluczowe są postanowienia części dotyczącej zapewniania bezpieczeństwa

uczestnikom/pracownikom/dostawcom wydarzenia/ spotkania:

1) zobowiązanie organizatora do zapewnienia niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników

wydarzenia / spotkania, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia

/ spotkania zakażenia koronawirusem

2) zalecenie mierzenia temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania za ich

zgodą przez obsługę ̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-

kongresy?fbclid=IwAR3qRkINPtPsHWP3Pc5dHWfn7rj2hLgoT8gjftf9SVhdw8WF7nS7w0e6suw
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▪ samorządy, powołując komisje konkursowe, podejmują uchwały, w treści których widnieją dane osobowe osób

powołanych w skład komisji oraz pełnione przez nich funkcje

▪ mają jednak wątpliwości, czy zamieszczając treść uchwały na stronie internetowej urzędu lub w Biuletynie Informacji

Publicznej, dane osobowe pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych należy zanonimizować, czy

można je podać do wiadomości publicznej

▪ UODO wskazuje, że w takim zakresie, w jakim dane osobowe członków komisji konkursowej będą dotyczyły pełnionej

przez nich funkcji publicznej, będą stanowiły informację publiczną, która może podlegać upublicznieniu

▪ administrator, podejmując decyzję w tej sprawie, nie może zapominać o przestrzeganiu zasad ochrony danych

osobowych, w tym m.in. retencji upublicznionych danych czy konieczności dokonywania cyklicznych przeglądów pod

względem ich poprawności i aktualności

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1561
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▪ Prezes UODO rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy

postępowania, które potrwają do 5 lipca br.

▪ do udziału w konsultacjach zaproszeni są w szczególności twórcy kodeksów, instytucje uczestniczące w konsultacjach

projektów kodeksów oraz specjaliści ochrony danych osobowych

▪ z projektem wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania można zapoznać się na stronie

UODO pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/138/1559

▪ organ zaprasza zainteresowane podmioty do przesyłania uwag i postulatów do Wydziału Kodeksów i Certyfikacji na

adres e-mail: dol@uodo.gov.pl. (w tytule należy wskazać hasło „Konsultacje wymogów akredytacji”)

▪ po przeanalizowaniu uzyskanych uwag, na podstawie art. 41 ust. 3 RODO projekt zostanie przedłożony Europejskiej

Radzie Ochrony Danych z wykorzystaniem mechanizmu spójności przewidzianego w art. 63 RODO
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▪ sposób prowadzenia dokumentacji przez placówki oświatowe regulują przepisy prawa - szkoły prowadzą dla każdego

oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym co wynika z

Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (dalej „rozporządzenie w

sprawie dokumentacji

▪ UODO wskazuje, że jeśli chodzi o zgodność z RODO w tym zakresie, trzeba pamiętać, że szkoła przetwarza dane

osobowe w dziennikach elektronicznych na podstawie przepisów prawa, które nakładają na nią obowiązek

prowadzenia tej dokumentacji, czyli w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

▪ w związku z tym szkoła nie musi pozyskiwać od rodziców zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, aby

przetwarzać te dane zgodnie z prawem

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1558
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▪ Sąd Rejonowy w Wołominie poinformował o naruszeniu ochrony danych osobowych, które według komunikatu miało

miejsce od nieustalonego dnia do dnia 15 stycznia br.

▪ osoba postronna uzyskała dostęp do danych osobowych ujawnionych w kserokopiach, odpisach i projektach pism

sporządzanych przez pracownika sądu

▪ zakres ujawnionych danych osobowych obejmuje imiona, nazwiska, PESEL oraz adresy zamieszkania

▪ naruszenie dotyczy dokumentów na lata 2005-2007

▪ o incydencie poinformowano Prezesa UODO oraz prokuraturę

Źródło: http://wolomin.sr.gov.pl/index.php?id=904&zoom=247
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▪ hiszpański prawnik zostaje ukarany grzywną w wysokości 2000 EUR zgodnie z RODO przez hiszpański organ ochrony

danych osobowych

▪ zgodnie z decyzją organu, prawnik dwukrotnie wezwał najemców nieruchomości, ponownie wykorzystując kartki

papieru zawierające dane osobowe osób trzecich na drugiej stronie

▪ dane te dotyczą osób fizycznych biorących udział w innych postępowaniach prowadzonych przez danego prawnika

▪ organ stwierdził, że działania adwokata, umożliwiające dostęp do danych osób trzecich, stanowią naruszenie art. 32

RODO

Źródło: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00390-2019.pdf
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