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▪ prawnik z Fundacji Panoptykon pozwał Pocztę Polską za bezprawne przetwarzanie jego danych z rejestru PESEL

▪ chodzi o prowadzone przez Pocztę Polską przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych

▪ choć ostatecznie do nich nie doszło, to operator w ramach prowadzonych przygotowań próbował uzyskać spisy wyborców – to

wówczas rozesłał niepodpisane e-maile, w których zażądał od wójtów, burmistrzów i prezydentów przekazania tych danych

▪ ponieważ spora część władz samorządowych odmówiła, operator wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji o informacje z bazy PESEL

i je otrzymał

▪ bezprawne przetwarzanie tych właśnie danych jest przedmiotem pozwu skierowanego przez Wojciecha Klickiego, prawnika

Fundacji Panoptykon

▪ proces będzie precedensowy nie tylko ze względu na przedmiot sporu, lecz także wybraną ścieżkę prawną – zazwyczaj w

sprawach o naruszenie przepisów RODO kierowana jest skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ewentualnie później

sprawa trafia do sądu administracyjnego

▪ Wojciech Klicki postanowił skorzystać z innejmożliwości, jaką daje RODO – pozwu wnoszonego do sądu powszechnego

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485307,poczta-polska-wybory-dane-osobowe-proces.html

01 Precedensowy proces ws. naruszenia RODO

https://www.lex-artist.pl/
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485307,poczta-polska-wybory-dane-osobowe-proces.html


▪ Związek Cyfrowa Polska wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych oraz Ministra Cyfryzacji o wprowadzenie zmian w prawie, które ułatwią działalność marketingową firm

▪ nowe przepisy powinny ułatwiać komunikację marketingową, a nie stawiać jej kolejne bariery – podkreślają wnioskodawcy

▪ propozycje, o których rozważenie prosi organizacja reprezentująca polską branżę cyfrową i nowoczesnych technologii, dotyczy

zapisów w Prawie Komunikacji Elektronicznej – obecnie trwają prace nad jego nowelizacją w związku z przeniesieniem do polskiego

prawa regulacji zawartych w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej

▪ w swoim piśmie, Cyfrowa Polska oraz ZPP wspólnie postulują m.in. aby dozwolone było, bez uprzedniej wymaganej zgody adresata,

przesyłanie elektronicznej komunikacji marketingowej na ogólne adresy e-mail odbiorców instytucjonalnych i powiązane z nimi

numery telefonów - taka zgoda nadal wymagana byłaby w przypadku odbiorców indywidualnych

▪ wnioskodawcy uważają również, że potrzebne są ułatwienia w prowadzeniu marketingu bezpośredniego na zasadzie tzw. soft opt-in,

tj. umożliwienie prowadzenia marketingu bezpośredniego do klientów instytucjonalnych, których elektroniczne dane kontaktowe

zostały uzyskane przez firmę wcześniej w kontekście sprzedaży im produktów lub usług

Źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/162105,,uodo-przedsiebiorcy-do-uodo-konieczne-ulatwienia-w-prowadzeniu-dzialalnosci-

marketingowej-firm
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▪ do redakcji GP trafiają skargi na portal Najlepszyprawnik.com.pl, który w założeniu ma umożliwiać internautom wyszukiwanie

opinii o prawnikach, adwokatach, radcach prawnych czy kancelariach – okazuje się, że zastrzeżenia do serwisu ma również

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪ serwis w ogóle nie informuje prawników o tym, że przetwarza ich dane osobowe, nie da się też usunąć danych z witryny, bo link

do formularzamającego to umożliwiać nie działa, na próżno też szukać informacji o administratorze strony

▪ swoich zastrzeżeń co do funkcjonowania serwisu nie ukrywa UODO – Adam Sanocki, rzecznik prasowy urzędu, wskazuje, że

przetwarzanie danych, także tych np. dostępnych w rejestrach publicznych, wymaga spełnienia obowiązków, jakie na

administratorów nakładają przepisy RODO

▪ jednym z nich jest wymóg dopełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, których dane pozyskało się nie bezpośrednio

od nich, ale z innych źródeł (art. 14 RODO) – osoby te mogą wówczas skorzystać z praw, jakie im przysługują na gruncie RODO i

sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych osobowych, i zażądać ich usunięcia

▪ Prezes UODO swoją pierwszą karę nałożył na jedną ze spółek właśnie z powodu braku dopełnienia obowiązku informacyjnego

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485060,naruszanie-dobr-osobistych-najlepszyprawnik-com-pl.html
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▪ Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony sygnałami, że e-recepty mogą nadmiernie wkraczać w prywatność

poszczególnych pacjentów – może się na niej znaleźć ponad 60 różnych danych osobowych, a kilka recept pozwala

stworzyć wirtualną kopię pacjenta

▪ RPO wystosował w tej sprawie pismo do prezesa UODO

▪ profilowanie pacjentów niepokoi RPO ze względu na ochronę prywatności w procesie informatyzacji ochrony zdrowia

▪ jak wyjaśnia RPO konstytucja zapewnia obywatelom prawo do autonomii informacyjnej (art. 51), czyli prawo do

samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania

kontroli nad takimi informacjami, znajdującymi się w posiadaniu innych podmiotów

▪ RPO spytał Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy wpływają do niego skargi związane z funkcjonowaniem e-

recepty, jeśli tak, to ile ich jest, jakie problemy są w nich sygnalizowane oraz jakie działania zostały podjęte

▪ RPO poprosił także o poinformowanie, czy w UODO podjęto prace analityczne co do wpływu informatyzacji ochrony

zdrowia na prywatność jednostki

Źródło: https://www.rynekaptek.pl/prawo/rzecznik-praw-obywatelskich-tez-zainteresowal-sie-sprawa-aplikacji-stosowanej-przez-siec-aptek,38859.html

04 RPO też zainteresował się sprawą aplikacji stosowanej przez sieć 
aptek

https://www.lex-artist.pl/
https://www.rynekaptek.pl/prawo/rzecznik-praw-obywatelskich-tez-zainteresowal-sie-sprawa-aplikacji-stosowanej-przez-siec-aptek,38859.html


▪ uczelnia po raz kolejny poinformowała studentów o wycieku ich danych

▪ tym razem dane osobowe wyciekły zWydziału Architektury i dotyczyły systemu Rekrutacja, czyli aplikacji na studia

▪ ujawnione identyfikatory to: PESEL, imię i nazwisko

▪ treść oświadczenia dotyczącego naruszenia dostępna jest dla kandydatów na studia dopiero po zalogowaniu na

zapisy.pw.edu.pl/

▪ wiadomość nie została rozesłana do ofiar e-mailem

▪ 2 miesiące temu miał miejsce potężnym wycieku danych studentów (z wielu roczników) – informator, który przekazał informacje

o błędach w infrastrukturze Politechniki Warszawskiej twierdził i pokazywał wiarygodne dowody na to, że miał dostęp do

systemów Politechniki od pół roku

▪ choć baza zawierała ogrom danych, to nie każdy student stracił komplet informacji, jakie z mocy prawa zobowiązany jest

przekazać uczelni – niektórzy jednak potracili dane o rodzicach a nawet informacje o dokumentach tożsamości

▪ w powyższej sprawie PUODO wszczął kontrolę

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/kolejny-wyciek-danych-studentow-politechniki-warszawskiej/
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▪ przestępcy właśnie zaczęli wysyłać do Polaków SMS-y podszywając się pod Allegro

▪ kliknięcie na podany w wiadomości link przekierowuje ofiarę na stronę udającą oficjalny sklep Google Play z

aplikacjami na Androida

▪ jeśli ofiara nie zorientuje się, że jest na fałszywej stronie i pobierze aplikację aby “otrzymać prezent”, zainfekuje sobie

telefon złośliwym oprogramowaniem, które przestępcy wykorzystują do wykradania pieniędzy z rachunków

bankowych

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-sms-y-z-prezentami-od-allegro/
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▪ każdego dnia pracownicy infolinii UODO odpowiadają na pytania użytkowników poczty elektronicznej „Skąd te firmy mają moje dane?

Skąd znają mój adres e-mail? – UODO daje na swojej stronie odpowiedź, która może być szokująca: od nas samych

▪ Umowa - zakładając pocztę elektroniczną, podpisujemy umowę. Jedną stroną umowy jesteśmy my, a drugą dostawca poczty, który

świadczy na naszą rzecz usługi, często mamy jednak możliwość wybrania formy rozliczania umowy: wersja płatna albo wersja

bezpłatna, a wybierając „darmowe” konto poczty elektronicznej, otrzymujemy rabat w wysokości 100 proc., a jedynie co powinniśmy

zrobić, to udzielić zgody na działaniamarketingowe, które są opisane w regulaminach lub politykach prywatności

▪ Zgoda – zgody na przetwarzanie danych osobowych są powszechnie udzielane w Internecie. Niekiedy nie zwracamy uwagi na brak

jakichkolwiek informacji nt. dostawcy usług albo też nie zapoznajemy się z pełną informacją na temat przetwarzania danych i

bezrefleksyjnie zaznaczamy pola ze zgodami

▪ Regulamin usługi konta poczty elektronicznej i polityka prywatności – z tych dokumentów dowiadujemy się, jakie dane, które sami

podaliśmy na podstawie zgody, są zbierane, w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje administrator

▪ Zaufany Partner - za każdym razem UODO uczula, aby zwracać uwagę nie tylko na to, w jakim celu przekazujemy dane

administratorom, ale też jakim innym podmiotom trzecim administrator te dane przekazuje

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1585
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▪ dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na polecenie administratora przez osoby działające z upoważnienia administratora

lub podmiotu przetwarzającego

▪ pojawiła się opinia, że nie ma potrzeby nadawania upoważnień do danych pacjenta osobom wykonującym zawód medyczny (np.

lekarz, pielęgniarka, stomatolog), bowiem do przetwarzania tych danych osoby te uprawnia art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zgodnie z tym przepisem do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej w celu

ochrony zdrowia są uprawnione osoby wykonujące zawódmedyczny

▪ w przypadku nadawania upoważnień osobom, których uprawnienia do przetwarzania danych wynikają z odrębnych przepisów,

należy mieć na względzie cel, w jakim takie upoważnienia się nadaje – wydawanie upoważnień może być bowiem jednym ze środków

organizacyjnych, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i dlatego należy go odróżnić od uprawnienia do

dostępu do danych przyznanego określonym funkcjom czy zawodom przez przepisy prawa w związku z wykonywanymi przez nich

obowiązkami lub zadaniami

▪ zatem jeśli administrator decyduje się na zastosowanie środka organizacyjnego, jakim jest nadawanie upoważnień, wówczas również

wobec np. lekarzy może być podjęty taki środek, niezależnie od tego, że uprawnienie tych osób do dostępu do danych osobowych

pacjenta gwarantują im właściwe ustawy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1578
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