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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.
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▪ Prezes UODO nałożył 15 tys. zł. kary na spółkę East Power z Jeleniej Góry za niezapewnienie organowi nadzoru dostępu

do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań

▪ ukarana spółka zajmuje się na terenie Polski i Niemiec pośrednictwem pracy, a skargę na jej działania złożył obywatel

Niemiec, gdyż przetwarzała ona jego dane osobowe w celach marketingowych

▪ skargę złożył w niemieckim organie ochrony danych osobowych, ale została ona przejęta do rozpoznania przez Prezesa

UODO, który był w tej sprawie tzw. organem wiodącym z uwagi na to, że spółka ma siedzibę w Polsce

▪ z uwagi na to, że w odpowiedzi na wezwania, spółka składała niepełne i wewnętrznie sprzeczne wyjaśnienia, Prezes UODO

uznał, że celowo utrudnia ona bieg postępowania lub co najmniej lekceważy swoje obowiązki związane ze współpracą

▪ wydając decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej oraz określając jej wysokość, Prezes UODO wziął pod uwagę

jako okoliczności obciążające m.in. dużą wagę naruszenia (godzącego w prawidłowe funkcjonowanie określonego

przepisami RODO systemu ochrony danych osobowych), umyślny charakter naruszenia oraz niezadowalający stopień

współpracy administratora z Prezesem UODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego skutków

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1597
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▪ Prezes UODO zwrócił się do MSWiA z wnioskiem o rozważenie uregulowania w ustawie o rzeczach znalezionych kwestii

dotyczących postępowania z danymi osobowymi, utrwalonymi na zagubionych nośnikach danych

▪ to reakcja kierowną do UODO korespondencję od starostów, którzy wskazują na problemy pojawiające się w związku z

przechowywaniem znalezionych rzeczy, takich jak laptopy, telefony komórkowe, pendrive’y, dyski, aparaty fotograficzne, etc.

▪ przepisy prawa wskazują na obowiązek zabezpieczenia przez starostów znalezionych rzeczy – jednak nie wynika z nich, w jakim

zakresie ponoszą oni odpowiedzialność za dane osobowe utrwalone na znalezionych nośnikach

▪ w urządzeniach wyposażonych w pamięć wewnętrzną mogą być utrwalone bardzo zróżnicowane dane – zarówno te zwykłe, jak

i należące do szczególnych kategorii czy nawet dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych

▪ starosta przechowujący znalezione rzeczy jest bez wątpienia zobowiązany do stosowania przepisów RODO

▪ w ocenie Prezesa UODO zagadnienie to wymaga analizy pod kątem rozważenia wprowadzenia odpowiednich regulacji

prawnych, które będą precyzowały kwestię odpowiedzialności i stosownego postępowania z danymi osobowymi znajdującymi

się na nośnikach danych stanowiących element zagubionych rzeczy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1595
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▪ WSA w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia

Prezesa UODO ograniczającego przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych w serwisie

internetowym GEOPORTAL2

▪ oznacza to, że postanowienie Prezesa UODO zobowiązujące GGK do zaprzestania publikowania numerów ksiąg

wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) do czasu wydania decyzji administracyjnej

kończącej postępowanie w tej sprawie wciąż podlega wykonaniu

▪ postanowienie Prezesa UODO nakazujące GGK zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych zostało

wydane 6 kwietnia 2020 r

▪ Prezes UODO podjął taką decyzję w związku z prowadzonym wobec Głównego Geodety Kraju postępowaniem z

urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy

prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1593
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▪ od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów - projekt kodeksu

został skierowany do konsultacji przez autora

▪ projekt kodeksu został dostosowany do specyfiki sektora branży fotograficznej – osoby działające w tej branży znajdą

w nim odpowiedź na szczegółowe pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także wytyczne

postępowania w typowych dla fotografa procesach przetwarzania danych

▪ głównym założeniem kodeksu jest wsparcie branży fotograficznej w interpretacji przepisów dotyczących ochrony

danych osobowych oraz przedstawienie gotowych rozwiązań jak postępować w danej sytuacji, np. czy i jak zebrać

zgodę na przetwarzanie danych, kiedy spełnić obowiązek informacyjny, jakie środki bezpieczeństwa zastosować

▪ kodeks zawiera też bazę wiedzy na temat procedur wewnętrznych wraz z wzorami dokumentów, które mogą być

stosowane przez fotografów przetwarzających dane osobowe

▪ treść projektu znajduje się na stronie https://bezpiecznywizerunek.pl/

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1589
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▪ w swoim sprawozdaniu z działalności za 2019 r. berliński organ ochrony danych osobowych (DPA) skomentował

wymogi dotyczące zapewnienia, że odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, są zgodne z RODO

▪ według DPA firmy często twierdzą, że terminowe rozpoznanie wniosku osoby, której dane dotyczą nie było możliwe,

ponieważ osoba ta nie skierowała swojej prośby do właściwego działu w firmie (np. poprzez użycie dedykowanego

adresu e-mail „ochrona prywatności / danych”)

▪ zdaniem DPA okoliczność ta nie może być wykorzystana jako argument usprawiedliwiający administratora

▪ zgodnie z RODO adresatem do wykonywania praw osób, których dane dotyczą, jest administrator jako taki – jeśli

administrator otrzyma żądanie, musi zostać przetworzone, nawet jeśli wewnętrznie ustalono zróżnicowany podział

zadań w firmie lub instytucji

▪ nawet e-maile, które zostały zakwalifikowane przez serwer pocztowy jako rzekomy spam muszą być przetwarzane

przez administratora danych jako ważne wykonanie prawa wynikającego z RODO

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/berlin-data-protection-authority-companies-must-accept-piltz/
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▪ mierzenie temperatury kamerami termicznymi przy wejściu do budynków publicznych nie ma podstawy w art. 9

RODO - stwierdziła Rada Stanu we Francji

▪ organizacja pozarządowa „Ligue des droits de l'Homme” wniosła skargę do sądu administracyjnego w Wersalu

żądając usunięcia stałych i przenośnych kamer termowizyjnych zainstalowanych w urzędachmiejskich i szkołach

▪ sąd pierwszej instancji odrzucił skargę, w związku z tym organizacja odwołała się od do Rady Stanu – ta wskazała, że

chociaż kamery termowizyjne nie rejestrują danych osobowych to podejmowanie decyzji (wpuszczenie lub nie na

teren budynku) na podstawie zebranych informacji należy traktować jako przetwarzanie danych

▪ organ stwierdził, że temperatura ciała była wystarczająco dokładna, aby zidentyfikować osoby i należy ją traktować

jako szczególne kategorie danych na mocy RODO

▪ organ odrzucił wszystkie podstawy prawne wskazane przez miasto i uznał, że przetwarzanie było oczywiście

niezgodne z prawem – miasto nie podjęło żadnych postanowień dotyczących kamer termowizyjnych ani nie

uchwalono żadnych przepisów dotyczących konieczności przetwarzania w odniesieniu do polityki zdrowotnej

Źródło: https://gdprhub.eu/index.php?title=CE_-_N%C2%B0_441065&oldid=10778&pk_campaign=today
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▪ poddajmy analizie następującą sytuację:

✓ klient sklepu internetowego kupuje produkt i w trakcie finalizowania zakupu przy pytaniu, czy wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zaznacza tzw. checkbox

✓ kilka dni później zadowolony z produktu i oferty e-sklepu odwiedza go ponownie - znów dokonuje zakupu, jednak tym

razem pozostawia ten sam checkbox pusty

▪ w opisanej wyżej sytuacji powstaje pytanie: czy uznał, że wystarczyło jednorazowo wyrazić zgodę? A może rozmyślił się i jest

przekonany, że brak wyrażenia ponownej zgody anuluje poprzednią akceptację kontaktu w celach marketingowych?

▪ ta sama wątpliwość może pojawić się również w przypadku, gdy klient dokonuje zakupu produktu lub usługi w siedzibie firmy i

za każdym razem otrzymuje wzór umowy z pytaniem o zgodę na telemarketing

▪ UODO wskazuje, że jeśli klient już raz przyzwolił na przetwarzanie danych w celach marketingowych, to brak odniesienia się do

tej kwestii przy kolejnym zakupie nie cofa pierwotnej decyzji

▪ eksperci przyznają, że takie elastyczne podejście urzędu uratuje wiele baz danych

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485492,brak-potwierdzenia-zgody-czy-oznacza-wycofanie.html
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▪ ukazał się nowy, lipcowy numer newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD, a w nim:

✓ prezydent miasta nie naruszył prawa do ochrony danych osobowych, udostępniając informacje związane z wysokością

dofinansowania na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza

✓ obowiązkiem administratora jest ustalenie w każdym przypadku, jaki minimalny zakres danych osobowych jest dla niego

wystarczający do identyfikacji konkretnej osoby fizycznej, w tym w zakresie pełnomocnictw

✓ Prezes UODO udzielił jednej z partii politycznych upomnienia za bezprawne przetwarzanie danych osobowych byłego jej

członka – polegało ono na wysyłaniu do niego zaproszeń na spotkania okolicznościowe kierowane do członków tej partii

✓ dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt słusznie nie udostępnił danych osobowych nowych właścicieli

adoptowanego psa jego poprzedniej właścicielce

✓ projekt nowelizacji ustawy prawo o notariacie wymaga dopracowania - nałożenie na notariuszy ustawowego obowiązku

utrwalania przebiegu wszystkich czynności notarialnych za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk to

rozwiązanie, które budzi zastrzeżenia Prezesa UODO

▪ wersje archiwalne: https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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▪ belgijski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 1 000 EUR na stowarzyszenie, które na podstawie swojego

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wysłało bezpośrednie komunikaty marketingowe do (byłych) darczyńców w

celu pozyskania środków

▪ grzywna administracyjna została nałożona w następstwie skargi wniesionej przez byłego dawcę stowarzyszenia

▪ belgijski organ stwierdził, że stowarzyszenie nie mogło skutecznie powołać się na swój uzasadniony interes jako podstawy do

rozpatrzenia w niniejszej sprawie, ponieważ nie spełniało ono kumulatywnych warunków narzuconych przez orzecznictwo

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

▪ zgodnie z tym orzecznictwem, aby powołać się na art. 6.1, f) RODO, administrator danych musi wykazać, że interesy, których

służy przetwarzanie, można uznać za uzasadnione („test celu”), zamierzone przetwarzanie jest konieczne do celów

zamierzonego przetwarzania („test konieczności”) oraz zrównoważenie tych interesów z podstawowymi prawami i swobodami

osób, których dotyczy ochrona danych, ma znaczenie dla administratora danych lub strony trzeciej („test bilansujący”)

▪ belgijski organ stwierdził wątpliwości, czy osoba, której dane dotyczą, mogłaby zasadnie oczekiwać, że jej dane będą

przetwarzane do celówmarketingu bezpośredniego wiele lat po zebraniu tych danych (motyw 47 RODO)

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-dpa-imposed-fine-1000-eur-association-sent-direct-marketing-messages_pl
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