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▪ TSUE unieważnił decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności

ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności

▪ oznacza to, że od że od 15 lipca br. porozumienie Privacy Shield nie może stanowić podstawy transferów danych

osobowych do USA

▪ orzeczenie TSUE było efektem działań Maximilliana Schremsa, który od 2008 r. korzysta z Facebooka – tak jak w

przypadku innych obywateli UE, jego dane osobowe są w całości lub części przekazywane przez działającą w Irlandii

spółkę Facebook Ireland na serwery koncernu w USA

▪ Schrems uznał, że USA nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, do których wgląd mogą mieć amerykańskie

władze i wniósł skargę do irlandzkiego urzędu ochrony danych razem z żądaniem zakazu przekazywania danych -

sprawa ostatecznie trafiła do High Court, który wystosował pytania prejudycjalne do TSUE

▪ w wydanym wyroku TSUE uznał, że prawo Unii oraz zapisy RODO są wiążące jeśli chodzi o przekazywanie danych

osobowychmieszkańców UE w celach komercyjnych do państw trzecich
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▪ TSUE podkreślił jednak, że zgodnie z RODO osoby, których dane osobowe są przekazywane za granicę, muszą

korzystać z takiego samego stopnia ochrony, jaki gwarantowany jest w UE – jeśli natomiast państwa trzecie nie są w

stanie zapewnić wystarczającej ochrony, przekazywanie danychmoże zostać zawieszone lub zakazane

▪ TSUE ocenił decyzję KE co do adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności w kontekście przepisów o

RODO i zauważył, że ustanawia ona pierwszeństwo bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego i

ustawodawstwa USA nad ochroną danych unijnych użytkowników - w praktyce oznacza to, że jeśli amerykańskie

służby uznają, że któryś z tych elementów jest zagrożony, mogą złamać prywatność osób, których dane są

przekazywane do USA

▪ zdaniem TSUE jest to sprzeczne z prawem UE - Trybunał orzekł, wiec, że wbrew temu, co przyjęła Komisja Europejska,

Tarcza Prywatności nie zapewnia adekwatnej ochrony danych Europejczyków i stwierdził nieważność tej decyzji

▪ decyzja KE określająca tzw. standardowe klauzule umowne nadal pozostaje w mocy
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych w swoim komunikacie prasowym poparła wyrok TSUE i jego argumentację

▪ EROD zapowiedziała, że dokona bardziej szczegółowej oceny orzeczenia i przedstawi dalsze wyjaśnienia

zainteresowanym stronom oraz wytyczne dotyczące stosowania instrumentów przekazywania danych osobowych do

państw trzecich zgodnie z orzeczeniem

Źródło: https://noyb.eu/files/CJEU/judgment.pdf, https://www.wnp.pl/tech/tsue-tarcza-prywatnosci-ue-usa-nie-zapewnia-wystarczajacej-ochrony-

obywatelom-unii,407097.html https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-

protection_en
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▪ polska firma startupowa stworzyla wyszukiwarkę twarzy PimEyes

▪ aplikacja wzbudziła kontrowersje wśród niemieckich polityków – Tankred Schipanski, rzecznik klubu poselskiego chadecji ds. polityki cyfrowej

w Bundestagu, określił to narzędzie jako „niedopuszczalne”, i wskazał, że jeśli nie uda się rychłe uregulowanie aplikacji na poziomie UE,

należy zadziałać w kraju jako narodowi ustawodawcy

▪ według badań portalu netzpolitik.org wyszukiwarka PimEyes w zmasowany sposób analizuje twarze w Internecie pod kątem indywidualnych

cech i przechowuje dane biometryczne – baza danych zawiera około 900 milionów twarzy

▪ PrimEyes podkreśla, że wyszukiwarka nie ma służyć do identyfikacji osób – użytkownicy mają sami przesyłać tam swoje zdjęcia, by móc

stwierdzić, gdzie ich zdjęcia pojawiają się w sieć

▪ sprawą zainteresował się już Prezes UODO, Departament Komunikacji Społecznej UODO poinformował redakcję Niebezpiecznik.pl, że organ

jest świadomy istnienia wyszukiwarki twarzy PimnEyes, a działalność spółki stojącej za wyszukiwarką jest przedmiotem zainteresowania

Urzędu – Niemiecki organ nadzorczy otrzymał skargę na tę spółkę i zgodnie z art. 56 RODO wskazał UODO jako właściwy do zajęcia się tą sprawą.

Na obecnym etapie jest jednak za wcześnie, by mówić o szczegółach związanych z działalnością spółki PimEyes i o działaniach UODO w tej sprawie –

czytamy w e-mailu od UODO skierowanym do Niebezpiecznik.pl

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/uodo-zajmuje-sie-skarga-na-pimeyes/ https://www.dw.com/pl/niemieccy-politycy-kontra-polska-firma-

niedopuszczalne/a-54133223
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▪ Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i

przedszkole

▪ przedsiębiorca prowadzący placówki nie zapewnił Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i innych

informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – w tym przypadku do oceny czy administrator w sposób zgodny z

przepisami RODO zawiadomił osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu (czym naruszył art. 58 ust. 1 lit. e RODO)

▪ przedsiębiorca zgłosił do Prezesa UODO naruszenia ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do

danych osobowych przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu

▪ w związku z brakiem w ww. zgłoszeniu informacji niezbędnych do oceny tego naruszenia, organ nadzorczy trzykrotnie

skierował do przedsiębiorcy wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień - przedsiębiorca nie udzielił Prezesowi

UODO żadnej odpowiedzi na wezwania

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1601
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▪ UODO przypomina, że administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na

przetwarzanie jego danych

▪ W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a obowiązek prawny administratora będzie właściwą podstawą przetwarzania danych

zgromadzonych w aktach osobowych pracowników

▪ prowadzenie dokumentacji pracowniczej odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa pracy - w rozporządzeniu Ministra

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej został określony m.in. zakres, sposób i

warunki prowadzenia oraz przechowywania pracowniczych akt osobowych

▪ oznacza to, że pracodawca będący administratorem danych zawartych w aktach osobowych jest związany przepisami ww.

rozporządzenia, a nie wolą pracownika poprzez odbieranie od niego zgody na realizację procesu przetwarzania w ww. celach

▪ obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych i ich zawartości są więc ściśle określone i nie można mówić o

dobrowolności przy przetwarzaniu danych osobowych w tych celach

▪ jeśli po stronie pracodawcy istnieje ryzyko, że w aktach osobowych znajdują się informacje zebrane niezgodne z obowiązującymi

przepisami, to pracodawca powinien dokonać ich przeglądu i usunąć dane pozyskane nielegalnie

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1600
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▪ Prezes UODO wskazuje, że przygotowując się do rekrutacji, pracodawca powinien gruntownie przeanalizować, jakie dane będzie mógł

pozyskać od kandydata, aby na ich podstawie była możliwa ocena, czy spełnia on kryteria niezbędne do objęcia danego stanowiska

▪ zakres danych jaki można pozyskać od kandydata określa art. 221 § 1 Kodeksu pracy – do ich przetwarzania nych nie jest potrzebna

zgoda

▪ zgoda może być niezbędna jedynie w określonych sytuacjach, np. kandydat może zgodzić się na przetwarzanie jego danych na

potrzeby przyszłych rekrutacji przez wskazany czas

▪ referencje - złożenie przez kandydata do pracy tzw. referencji nie uprawnia pracodawcy do kontaktu z podmiotem je wystawiającym

w celu pozyskania dodatkowych informacji o kandydacie

▪ pracodawca nie może żądać od kandydata danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w kodeksie pracy, w

szczególności takich, które niemają związku z celem, jakim jest zatrudnienie pracownika

▪ zdarza się, że osoby kandydujące przekazują z własnej inicjatywy więcej danych, niż jest to wskazane w przepisach – w takiej sytuacji

dane są przetwarzane na podstawie zgody, która może polegać na oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno

wskazuje, że osoba, której dane dotyczą godzi się na przetwarzanie jej danych osobowych, które sama przekazała

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1599
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▪ branżowy kodeks przetwarzania danych osobowych, stworzony przez grupę ekspercką Polskiej Rady Centrów

Handlowych dla sektora handlowego czeka na zatwierdzenie Prezesa UODO - to ostatni etap przed jego publikacją

▪ niedługo po wejściu w życie przepisów RODO, PRCH podjęła inicjatywę utworzenia kodeksu branżowego, który stałby

się drogowskazem w kwestii właściwego zarządzania danymi osobowymi dla przedsiębiorstw działających w sektorze

handlu

▪ potrzebę opracowania dokumentu uwzględniającego specyfikę branży dostrzegły również same firmy zrzeszone w

PRCH - powołano więc grupę roboczą, która w trakcie wielu miesięcy intensywnych prac stworzyła projekt kodeksu

branżowego

▪ kolejnym etapem były konsultacje społeczne, a finalnie, w dniu 13 lipca br., projekt trafił na biurko prezesa UODO

Źródło: https://retailnet.pl/2020/07/15/30094-projekt-kodeksu-rodo-dla-branzy-retail-czeka-na-zatwierdzenie/
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▪ belgijski organ ochrony danych nałożył na Google Belgium SA grzywnę w wysokości 600 000 EUR za nieprawidłowości w

rozpatrywaniu wniosku osoby, której dane dotyczą

▪ zdaniem organu, Google niezgodnie z prawem odrzucił wniosek obywatela Belgii o usunięcie z wyszukiwarki artykułów

szkodzących jego reputacji, dodatkowo organ stwierdził brak przejrzystości w formularzu Google dotyczącym składania żądań

▪ belgijski organ ochrony danych zażądał, aby firma Google Belgium zarówno usunęła przedmiotowe artykuły, jak i dostosowała,

w ciągu dwóch miesięcy od wydania decyzji, swoje formularze wniosków o usunięcia wyników wyszukiwania, tak aby zapewnić

większą jasność co do tego, który podmiot działa jako administrator danych w odniesieniu do jakich czynności przetwarzania

▪ jeśli chodzi o jurysdykcję belgijskiego organu ochrony danych, belgijski organ ochrony danych stwierdził, że pomimo twierdzenia

Google, że skarga nie ma podstaw, ponieważ została wniesiona przeciwko Google Belgium, podczas gdy administratorem

danych jest Google LLC, działalność Google Belgium i Google LLC jest nierozerwalnie połączone, w wyniku czego firma Google

Belgiummoże zostać pociągnięta do odpowiedzialności

Źródło: https://www.dataguidance.com/news/belgium-belgian-dpa-fines-google-belgium-%E2%82%AC600000-violation-right-be-forgotten-imposes
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▪ Prezes UODO po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary

pieniężnej nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężną w kwocie 100 tys. złotych.

▪ Prezes UODO stwierdził naruszenie polegające na niezapewnieniu organowi w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków

służących do przetwarzania danych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań

▪ ponadto GGK nie współpracował z Prezesem UODO w trakcie tej kontroli

▪ na początku marca 2020 r. Prezes UODO zdecydował o konieczności przeprowadzenia kontroli przetwarzania przez GGK na portalu

GEOPORTAL2 danych osobowych pochodzących z powiatowych ewidencji gruntów i budynków

▪ w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, kontrolujący upoważnieni przez Prezesa UODO, okazali GGK swoje legitymacje służbowe

oraz przedłożyli upoważnienia imienne zawierające informację o zakresie kontroli

▪ GGK nie dopuścił do przeprowadzenia kontroli w pełnym zakresie wynikającym z upoważnień – uzasadniając swoje stanowisko, wskazał, że

według jego oceny kontrola ma dotyczyć numerów ksiąg wieczystych, które według niego nie stanowią danych osobowych

▪ z uwagi na powyższe, w toku kontroli ustalono jedynie, jakie środki organizacyjne zastosował GGK dla bezpieczeństwa danych oraz czy

powołany został inspektor ochrony danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1602
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▪ pracodawcy nie wiedzą, czy ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń, muszą uzyskać zgodę pracowników na przekazywanie ich

danych osobowych do wojewódzkiego urzędu pracy – resort pracy nie przygotował dla przedsiębiorców wzoru nowej klauzuli informacyjnej

do wniosków o składanych na nowych zasadach

▪ w ramach tarczy antykryzysowej pracodawcy udostępniają wojewódzkim urzędom pracy szereg danych osobowych pracowników, takich jak

ich imiona, nazwiska, numery PESEL, serie i numer dokumentu tożsamości, wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy

▪ pracodawcy zostali zobowiązani do przekazania pracownikom w imieniu WUP klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu ich danych osobowych

przez WUP, której wzór można było pobrać ze strony internetowej WUP lub z portalu praca.gov.pl.

▪ zobowiązanie do przekazania klauzuli pracownikom składał pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

▪ w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r., gdy dofinansowanie było przyznawane na podstawie art. 15g ustawy w sprawie COVID-19, dane

pracowników w postaci listy stanowiły załącznik do wniosku – od 24 czerwca, gdy weszła w życia tarcza 4, pracodawca ma obowiązek

posiadać taką listę, ale nie musi jej dołączać do wniosku, ma ją okazać dopiero na żądanie wojewódzkiego urzędu pracy

▪ nie ma jednak wzoru klauzuli, w której pracodawca mógłby poinformować pracowników, że ich dane będą przekazywane do wojewódzkiego

urzędu pracy i to ten urząd będzie ich administratorem

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/czy-wojewodzkie-urzedy-pracy-moga-przetwarzac-dane-osobowe,501752.html
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