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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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twarz obywatela z jego identyfikatorem
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35 milionów euro kary dla H&M

▪

niemiecki H&M ukarany rekordową grzywną za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych

▪

od 2014 roku niemiecki H&M (firma odzieżowa) miał naruszać przepisy o ochronie danych osobowych - chodzi o zbieranie informacji
na temat swoich pracowników, nawet tych, których zbieranie i przetwarzanie nie było uzasadnione, a nawet niedozwolone

▪

menedżerowie firmy mieli zbierać informacje, między innymi, o sytuacji rodzinnej swoich pracowników, ich przekonaniach religijnych,
stanu zdrowia i spędzania wolnego czasu czy wakacji

▪

Ta sprawa pokazuje wielki brak szacunku dla zasad ochrony danych - powiedział Johannes Caspar, szef niemieckiego urzędu ochrony
danych

▪

niemiecki urząd (Hamburg Data Protection Authority) nałożył na Hennes & Mauritz rekordową jak dotąd karę finansową w tym kraju
za tego typu naruszenie w wysokości 35,2 miliona euro

▪

oddział H&M w Niemczech przyznał się do prowadzenia opisywanych praktyk i zapowiedział wprowadzenie planu naprawczego

▪

sprawa zbierania takiej ilości danych o swoich pracownikach wyszła na jaw w 2019 roku, po wycieku tychże danych spowodowanym
błędną konfiguracją oprogramowania

Źródło: https://www.geekweb.pl/inne/wydarzenia/item/1403-niemiecki-h-m-ukarany-35-milionow-euro https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/35-milionoweuro-kary-dla-h-m-za-inwigilacje-pracownikow,76846.html

02
▪

Pierwsza skarga o zagrożeniu danych osobowych w pracy zdalnej

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła pierwsza skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas pracy
zdalnej – jest ona związana z przetwarzaniem danych bez odpowiednich zabezpieczeń w domu na prywatnym komputerze
pracownic administratora

▪

sprawa jest na etapie wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniesionego pisma

▪

wykonywanie pracy poza zakładem pracy niesie ze sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i innych tajemnic
przedsiębiorstwa

▪

zdaniem ekspertów, praca zdalna zmieniła sytuację pod kątem ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach i dlatego
konieczne jest dokonanie rewizji oceny ryzyk, która to ocena jest elementem ochrony danych osobowych

▪

pracodawca powinien jednak ustalić zasady pracy zdalnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa, w tym przetwarzanych danych osobowych

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/jakie-kary-za-zagrozenie-danych-osobowych-w-pracy-zdalnej,503398.html
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▪

RODO pytania

niektórzy właściciele mieszkań próbują unikać uciążliwych opłat za wywóz śmieci, podając zaniżoną liczbę osób mieszkających w
lokalu.

▪

czy umieszczanie na klatkach schodowych zbiorczej informacji o liczbie osób mieszkających w danym lokalu, ale bez podawania
imion i nazwisk zamieszkujących koliduje z RODO?

▪

takie działanie byłoby nieuprawnione - informacje o liczbie osób w danym mieszkaniu stanowią dane osobowe i to nawet wtedy,
gdy wspólnota czy spółdzielnia powstrzymują się od wymieniania imion i nazwisk osób w nim mieszkających

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1492108,wywoz-smieci-wspolnota-mieszkaniowa-informacja-o-oplatach-rodo.html

▪

czy wykonując mandat radnego i korzystając z uprawnień w celu weryfikacji zgodności z prawem dokonywanej inwestycji, radny
ma obowiązek zabezpieczenia pozyskanych danych osobowych?

▪

tak, bo wykonując czynności sprawdzające, radny staje się administratorem pozyskanych danych osobowych - musi więc
kierować się przepisami unijnego rozporządzenia oraz wytycznymi organów wykonawczych gminy

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1492243,kontrola-spolki-radny-kiedy-jest-administratorem-danych.html
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▪

RPO interweniuje w sprawie obowiązku informacyjnego

gdy dzwonimy pod numer pogotowia energetycznego 991, musimy najpierw wysłuchać komunikatu dotyczącego przetwarzania danych
osobowych - zdaniem RPO to może zabrać kluczowy czas przy zgłaszaniu awarii i uszkodzeń sieci, które mogą wpłynąć na życie i zdrowie

▪

powodem jest, że numeru 991 nie włączono w system powiadamiania ratunkowego - tym samym administrator jest zobowiązany do
informowania o przetwarzaniu danych

▪

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dostał odpowiedź, że zgodnie z przepisami
system powiadamiania ratunkowego składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń
alarmowych, kierowanych pod numery alarmowe 112, 997, 998 i 999

▪

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego precyzuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie teleinformatycznym
wykonanie obowiązku informacyjnego - wynikającego z rozporządzenia unijnego RODO - następuje przez udostępnienie informacji w BIP na
stronie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wojewody lub wskazanego przez niego podmiotu

▪

numer 991 nie został jednak włączony w system powiadamiania ratunkowego

▪

UODO ocenił, że optymalnym rozwiązaniem byłoby włączenie nr 991 pogotowia energetycznego do systemu powiadamiania ratunkowego

▪

RPO wystąpił do szefa MSWiA o rozważenie wprowadzenia takiego rozwiązania

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zgloszenie-awarii-energetycznej-ze-zwloka
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▪

Nagrywanie czynności notarialnych uderza w prywatność

przygotowywany w Senacie projekt ustawy przewiduje obowiązek nagrywania czynności notarialnych - problem powstał na kanwie nadużyć
związanych z udzieleniem pożyczek osobom niezaradnym i starszym

▪

proponowane rozwiązanie budzi opór notariatu i poważne zastrzeżenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych

▪

zdaniem Prezesa UODO zaproponowane w projekcie rozwiązanie wymaga ponownego rozważenia

▪

realizacja założeń projektu będzie się wiązała ze znaczną ingerencją w prywatność osób nie tylko dokonujących czynności notarialnych, ale
także innych osób uczestniczących w czynnościach notarialnych

▪

wątpliwości UODO budzi też obowiązek powszechnego monitorowania prawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez notariuszy
będących osobami zaufania publicznego nakładany poprzez utrwalanie wszelkich czynności notarialnych

▪

Należałoby dokonać powtórnej oceny, czy nagrywanie obrazu - forma rejestracji zachowań osób dokonujących czynności notarialnych i w nich
uczestniczących – rzeczywiście uzasadnia wskazywane cele, czy też można wprowadzić inne, mniej inwazyjne metody zapewniania odpowiedniego
przebiegu czynności notarialnych - argumentuje prezes UODO

▪

organ wskazuje, że proponowane rozwiązania nie zostały poddane ocenie skutków ich wprowadzenia dla ochrony danych (wpływu na
prywatność), czyli testowi proporcjonalności do praw osób w świetle zasad wynikających z przepisów art. 35 RODO

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nagrywanie-prac-notariuszy-konieczny-katalog-czynnosci,503428.html
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▪

Kanada: Obawy o bezpieczeństwo danych osobowych podczas
pandemii

w czasie, gdy Kanada przechodzi drugą falę zakażeń koronawirusem, pojawia się coraz więcej pytań o bezpieczeństwo danych
osób zakażonych i ich kontaktów - są już dowody, że dane mogą zostać wykorzystane bezprawnie

▪

Kanadyjskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (CCLA) wspólnie z partnerami zwróciło się latem o informację, co dzieje się
z bazą danych rządu najludniejszej prowincji Kanady, Ontario - to dane o wynikach testów, uzyskała do nich dostęp policja,
która przeszukiwała bazę 95 tys. razy.

▪

ponieważ CCLA nie uzyskiwało odpowiedzi na swoje pytania, wystąpiło z pozwem - wkrótce potem rząd Ontario zamknął dostęp
do tej bazy danych

▪

część lokalnych szefów policji szybko zorientowała się w wiążących się z bazą problemach i np. policja w Toronto w ogóle z niej
nie korzystała, jednak np. policja regionu Durham prowadziła przeszukiwania bazy danych, korzystając z niej ponad 24,6 tys.
razy

▪

Kanadyjska Fundacja Konstytucyjna (CCF) zamieściła na swojej stronie internetowej komunikat, w którym zacytowała list
ministerstwa sprawiedliwości do szefów policji, w którym napisano o „obawach, że baza jest używana w szerszym zakresie, niż
było to intencją rządu”, czyli poza sytuacjami związanymi z konkretną interwencją policji

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/amp/1492501,kanada-obawy-o-bezpieczenstwo-danych-osobowych-podczas-pandemii.html
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▪

Pierwsze państwo na świecie, które łączy twarz obywatela z jego
identyfikatorem

Singapur jako pierwszy kraj na świecie wprowadza oficjalnie weryfikację twarzy jako element narodowego systemu identyfikacji
tożsamości

▪

weryfikacja twarzy nie jest niczym nowym i odkrywczym - różnica polega jednak na tym, że Singapur ma zamiar dokonać pełnej
integracji tego rozwiązania z bazą obywateli, a skan twarzy będzie bezpośrednio powiązany z identyfikatorem obywatela

▪

dzięki takiemu rozwiązaniu za pomocą twarzy obywatele Singapuru nie tylko będą mieli dostęp do bankowości elektronicznej
czy szybszych zakupów - jedno spojrzenie w obiektyw kamery pozwoli im na poświadczenie spraw w urzędach czy autoryzację
do oficjalnych platform

▪

weryfikacja odbywa się za zgodą użytkownika i jest on świadom, że taka czynność się odbywa

▪

Upewniamy się, że osoba jest faktycznie obecna podczas procesu autoryzacji, że nie patrzymy na fotografię czy wideo odtworzone z
nagrania, albo deepfake - wskazuje Andrew Bud, założyciel firmy iProov, która opracowała i dostarczyła rozwiązanie

Źródło: https://antyweb.pl/nastala-nowa-era-pierwsze-panstwo-na-swiecie-ktore-laczy-twarz-obywatela-z-jego-identyfikatorem/
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