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▪ zdaniem Prezesa UODO, Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko

Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, potwierdził wysoki standard ochrony danych osobowych w odniesieniu

do przekazywania danych osobowych do państw trzecich

▪ organ podkreśla wskazaną przez TSUE konieczność dokonania przez administratorów indywidualnej oceny stopnia

ochrony danych zapewnianego w ramach transgranicznego przekazywania danych, która musi uwzględniać nie tylko

same postanowienia umowne uzgodnione między eksporterami i importerami danych, lecz również przepisy prawa

w państwie trzecim, w szczególności odnoszące się do ewentualnego dostępu organów władzy publicznej tego

państwa do przekazywanych danych

▪ Prezes UODO podkreśla konieczność spójnego podejścia do oceny konsekwencji wyroku TSUE w całej Unii

Europejskiej oraz niezbędność wspólnych działań w tym zakresie krajowych organów nadzorczych współpracujących

w ramach EROD, w której pracach Prezes UODO uczestniczy

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/pozew-przeciwko-uberowi-kierowcy-chca-wiedziec-co-dzieje-sie-z-ich-danymi
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▪ brytyjski związek zawodowy ADCU (ang. App Drivers and Couriers Union), zrzeszający kierowców i dostawców realizujących

zlecenia internetowe, złożył do sądu pozew przeciwko Uberowi

▪ pozew został złożony w sądzie rejonowym w Amsterdamie, gdzie koncern posiada swoją międzynarodową siedzibę

▪ kierowcy chcą, że Uber ujawnił, w jaki sposób działa oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez koncern i na

podstawie jakich danych algorytm przyznaje zlecenia konkretnym pracownikom

▪ związkowcy zarzucają Uberowi, że gromadzi ich bardzo szczegółowe dane, łącznie ze śledzeniem ich lokalizacji oraz

monitorowaniem zachowania, w tym komunikacji z klientami, a także bez wiedzy kierowców i dostawców oznacza ich profile

takim hasłami, jak "nieodpowiednie zachowanie", "interwencja policji", "późny przyjazd", co ma potem wpływ na to, jak algorytm

przyznaje im zlecenia

▪ członkowie związku tłumaczą, że już wcześniej zwrócili się do Ubera z prośbą o to, żeby zgodnie z przepisami RODO udzielił im

wglądu w ich dane zgromadzone przez firmę, w tym ich profile kierowców, komentarze na ich temat i informacje o tym, jak ich

dane są gromadzone, a potem przetwarzane, ale koncern nie wywiązał się z tego obowiązku

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/pozew-przeciwko-uberowi-kierowcy-chca-wiedziec-co-dzieje-sie-z-ich-danymi
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▪ operator telekomunikacyjny Wind Tre S.p.A. został ukarany grzywną w wysokości ok. 16,7 mln EUR za naruszenie RODO

▪ włoski organ ochrony danych (IDPA) nałożył karę za nielegalne przetwarzanie danych związane z działaniami promocyjnymi,

organ stwierdził również problemy z procedurami zbierania danych przez podwykonawcę prowadzącego call center

▪ według IDPA WINDTRE była jedną z najbardziej znanych firm telemarketingowych, które były przedmiotem setek zgłoszeń i

skarg, które co tydzień docierają do organu

▪ użytkownicy skarżyli się na otrzymywanie niechcianych połączeń i kontaktów za pośrednictwem wiadomości SMS , e-mail, faks i

automatyczne rozmowy telefoniczne, kilku skarżących wskazywało, że nie może cofnąć zgody lub nawet sprzeciwić się

przetwarzaniu ich danych w celach marketingowych, a ich dane osobowe zostały opublikowane w publicznych spisach

▪ inspektorzy IDPA stwierdzili, że aplikacje MyWind i My3 WINDTRE zostały skonfigurowane w taki sposób, aby zobowiązać

użytkownika do udzielenia, przy każdym nowym dostępie, szeregu zgód na różne cele przetwarzania (marketing, profilowanie,

komunikacja z osobami trzecimi, wzbogacanie i geolokalizacja), a ich odwołanie było możliwe dopiero po 24 godzinach

▪ kara jest szóstą co do wielkości nałożoną na mocy RODO od czasu rozpoczęcia stosowania RODO w maju 2018 r.

Źródło: https://www.complianceweek.com/gdpr/italian-telecom-fined-186m-for-violating-gdpr-data-collection-rules/29187.article
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▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO nakazującą bankowi zaprzestanie przetwarzania

informacji kredytobiorcy, który nie spłacał swojego długu w terminie – chodziło o podanie przez bank do Biura Informacji Kredytowej

danych byłego kredytobiorcy, który miał problemy ze spłatą zadłużenia, dlatego bank przekazał jego dane do BIK

▪ doszło do zawarcia ugody z bankiem i dług był spłacany, ale z opóźnieniem, kredytobiorca zażądał, by wykreślić go z BIK, a kiedy to nie

nastąpiło, złożył skargę do UODO

▪ UODO nakazał zaprzestanie przetwarzania danych – według niego doszło do naruszenia art. 105a ust. 3 prawa bankowego, zgodnie z

którym banki mogą przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową po wygaśnięciu zobowiązania, gdy nie spłacono kredytu lub

zrobiono to z opóźnieniem powyżej 60 dni, wcześniej jednak informując o tym fakcie z min. 30-dniowym wyprzedzeniem

▪ zdaniem UODO termin 30-dniowy biegnie od momentu, w którym konsument zostanie skutecznie poinformowany, tak w tym

wypadku nie było, a Bank nie dysponuje dowodem, że przesłał zawiadomienie kredytobiorcy, iż planuje wpisać go do BIK

▪ Bank złożył skargę do sądu - WSA uznał, że skarga jest zasadna, a Prezes UODO źle interpretuje art. 105 prawa bankowego, według

sądu prawidłowa interpretacja tego przepisu powinna prowadzić do przyjęcia, że „poinformowanie" oznacza jedynie rzeczywiste

umożliwienie klientowi banku zaznajomienia się ze wspomnianą informacją

Źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/307169917-Dane-kredytobiorcy-ktory-nie-splaca-zadluzenia-trafia-do-BIK.html
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▪ organizując przetargi z zakresu ochrony danych osobowych, niektóre jednostki samorządu wskazują takie warunki zamówienia,

że jest je w stanie spełnić zaledwie garstka firm - tomoże być dyskryminacjamówią eksperci

▪ wymóg wieloletniej pracy na rzecz jednostek publicznych, obowiązek posiadania milionowej polisy ubezpieczeniowej OC,

konieczność przeprowadzania audytów zgodnych z wymogami rozporządzenia w sprawie krajowych ram interoperacyjności czy

dysponowanie wyspecjalizowanym sprzętem do niszczenia danych z twardych dysków – to tylko niektóre z koniecznych do

spełnienia warunków przez starających się o wykonanie zamówienia, jakie samorządy zamieszczają w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (SIWZ)

▪ do redakcji GP zgłaszają się stowarzyszenia inspektorów ochrony danych, które sprzeciwiają się stawianiu tak wyśrubowanych i

niezwiązanych z obowiązkami IOD warunków

▪ ich zdaniem samorządy bardzo często chcą w ten sposób doprowadzić do wygrana przetargu przez firmy, które dotychczas

pełniły podobną funkcję w gminie

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1486740,ido-gminy-przetargi-uslugi.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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▪ Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali

porozumienie o wzajemnej współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań

▪ edukacja, współpraca legislacyjna czy informowanie się o zagrożeniach wymagających wspólnych działań – to obszary, w jakich

Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta podejmują współpracę

▪ podpisane porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się w obszarach związanych z realizacją ustawowych

zadań obydwu podmiotów, w których obie instytucje przejawiają zainteresowanie bądź posiadają ustawowe kompetencje

▪ Dane pacjentów o ich zdrowiu wymagają szczególnej troski. Należy pamiętać o godności pacjentów, ich prywatności i umiejętnym

godzeniu tych praw z koniecznością zadbania o zdrowie publiczne. Dlatego współpraca między Prezesem UODO i Rzecznikiem Praw

Pacjenta jest niezwykle istotna – powiedział Jan Nowak, Prezes UODO

▪ Rzecznik Praw Pacjenta skupia się na edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu pacjentów. Nasza współpraca z UODO jest bardzo ważna z

perspektywy ochrony danych pacjentów, przestrzegania ich praw oraz edukowania na temat możliwości, jakie mają – dodał

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1606
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▪ zdaniem ekspertów obecnie mogą być wątpliwości co do tego, czy, kiedy i pod jakimi warunkami pracodawca może sprawdzać

pracowników na obecność substancji psychoaktywnych

▪ w efekcie ostatnich zdarzeń (wypadki autokarów) niektórzy przewoźnicy zaczęli przeprowadzać masowe kontrole antynarkotykowe

wśród zatrudnianych kierowców - mimo że prawo nie daje im do tego wystarczających podstaw

▪ związki zawodowe działające u przewoźników skierowały pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podnosząc, że choć

nie są przeciwni badaniom kierowców na zawartość narkotyków w organizmie, to jednak sprzeciwiają się metodom ich prowadzenia

bez poszanowania godności pracowników

▪ jednocześnie z różnych stron, m.in. od warszawskiego samorządu, pojawiły się apele o inicjatywę w zakresie zmiany przepisów, która

wprost pozwoliłyby przewoźnikom kontrolować pracowników również na obecność narkotyków

▪ resort pracy informuje, że prace nad nowym prawem już są prowadzone i obejmą także kwestie kontroli trzeźwości pracowników

▪ stanowisko Związku Firm Ochrony Danych Osobowych dotyczące przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym prewencyjnych,

pracowników przez pracodawcę znajdą Państwu pod linkiem: https://www.zfodo.org.pl/opinie/stanowisko-zwiazku-firm-ochrony-

danych-osobowych-dotyczace-przeprowadzania-kontroli-trzezwosci-w-tym-prewencyjnych-pracownikow-przez-pracodawce/

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1486818,kontrole-trzezwosci-i-narkotesty-w-firmie-legalne-zmiana-prawa.html?r=83404
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▪ chcąc zatrudnić cudzoziemca, pracodawca ma prawo żądać przedstawienia dokumentów uprawniających do przebywania na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

▪ zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych osoby ubiegającej się o

pracę oraz pracownika

▪ Kodeks pracy daje również pracodawcy możliwość żądania podania innych danych osobowych niż określone w tym katalogu, gdy jest

to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

▪ z taką sytuacją administrator będzie miał do czynienia w przypadku, gdy zatrudnia cudzoziemca – warunki przyjmowania osób

niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej określają przepisy odrębnych ustaw

▪ pracodawcę zobowiązuje do tego ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

▪ przetwarzanie danych osobowych dotyczących pobytu na terenie Polski, wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) Kodeksu

pracy, będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązku prawnego administratora, jakim jest pracodawca, w

związku z wspomnianymi wyżej przepisami ustawy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1609
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi dotyczące wytycznych 6/2020 na temat współzależności pomiędzy dyrektywą w

sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) – można je

przesłać najpóźniej do 14 września 2020 r.

▪ EROD przyjęła wytyczne dotyczące dyrektywy PSD2, która unowocześnia ramy prawne rynku usług płatniczych – wprowadza ona

przepisy dla nowych usług inicjowania transakcji płatności (PISP) i usług dostępu do informacji o rachunku (AISP)

▪ zgodnie z wytycznymi użytkownicy mogą żądać, aby nowym dostawcom usług płatniczych przyznano dostęp do ich rachunków

płatniczych

▪ w efekcie prac zainteresowanych stron, EROD opracowała wytyczne w sprawie stosowania RODO do nowych usług płatniczych

▪ wytyczne wskazują, że w tym kontekście przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest co do zasady zabronione

(zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)

lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)

▪ uwagi do wytycznych należy przesłać najpóźniej do 14 września 2020 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej

EROD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1613
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