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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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▪ nastąpił groźny wyciek polis ubezpieczeniowych - do sieci przedostała się cała masa informacji prywatnych osób, które zawarły

umowy z różnymi towarzystwami

▪ serwis Niebezpiecznik poinformował o ogromnym wycieku polis ubezpieczeniowych, który miał miejsce pod koniec listopada

▪ informacji, które wyciekły, jest naprawdę dużo i w ich skład wchodzą kopie umów i polis ubezpieczeniowych (wraz z prywatnymi

danymi), wyniki badań onkologicznych czy nawet dokumenty z audytu RODO

▪ wyciek obejmował polisy z okresu od maja 2015 roku do listopada 2020 roku

▪ portal skontaktował się z firmą Ent Broker, z której serwera dane wyciekły

▪ z początku jej włodarze ewidentnie nie chcieli wierzyć w to, co się stało – po czasie rozpoczęły się jednak działania mające na

celu usunięcie danych z internetu

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/duzy-wyciek-polis-ubezpieczeniowych-numery-pesel-zdjecia-pojazdow-czy-wyniki-badan/cqt4qp9

https://niebezpiecznik.pl/post/potezny-wyciek-polis-ubezpieczeniowych-zawartych-z-roznymi-towarzystwami/
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▪ Google i Amazon zostały ukarane przez francuskiego regulatora karami w wysokości 100 oraz 35 mln euro

▪ grzywny są związane ze stosowaniem przez obie firmy niedozwolonych praktyk dotyczących plików cookies i brakiem zgód

użytkowników na ich stosowanie

▪ w wyniku dochodzenia CNIL stwierdziła, że Google i Amazon na francuskich wersjach swoich stron internetowych nie wymagały

od użytkowników ich zgód na stosowanie plików cookies oraz innych narzędzi śledzących zachowania internautów w sieci,

głównie w celu kierowania do nich spersonalizowanych reklam

▪ zgodnie z decyzją CNIL kara ma być zapłacona przez Google za pośrednictwem oddziałów koncernu w USA i Irlandii, natomiast

Amazon zapłaci grzywnę poprzez oddział w Luksemburgu

▪ francuski regulator orzekł, że Google i Amazon mają 3 miesiące na zmianę swoich praktyk dotyczących cookies - jeśli nie zrobią

tego w terminie, to za każdy dzień opóźnienia zapłacą kwotę 100 tys. euro

▪ zarówno Google, jak i Amazon nie zgadzają się z decyzją podjętą przez CNIL i zapewniają, że konsekwentnie dbają o prywatność

użytkowników

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-i-amazon-ukarane-we-francji-za-cookies-rekordowa-kara https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042635706

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042635729
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▪ MSWiA przyznało oficjalnie, że do obywateli zostało wysłanych 249 dowodów osobistych z wadą techniczną - według

nieoficjalnych źródeł mogło zostać wyprodukowanych nawet 10 tysięcy dokumentów zawierających błąd

▪ wada polega na tym, że o ile plastikowy dokument jest wydrukowany z poprawnymi danymi, to warstwa elektroniczna została

zaprogramowana błędnie – są na niej dane innej, żyjącej osoby

▪ Prezes UODO zwrócił się o do szefa MSWiA o odpowiedzi na szereg pytań - dał pięć dni na ich udzielenie

▪ organ chce wiedzieć m.in.: - w jakim czasie były wydawane dowody z błędem; - w jaki dokładnie sposób MSWiA ustaliło liczbę

wadliwie spersonalizowanych e-dowodów; - czy została przeprowadzona analiza, która dałaby odpowiedź na pytanie, czy doszło

do naruszenia ochrony danych osobowych i czy w związku z tym MSWiA miało obowiązek zawiadomić organ nadzorczy; - jakie

działania podjęłoMSWiA, by nie dopuścić do podobnych błędów w przyszłości

Źródło: https://tvn24.pl/polska/e-dowody-osobiste-z-bledami-szef-urzedu-ochrony-danych-osobowych-prosi-mswia-o-wyjasnienia-4771635
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▪ portal GDPR.pl wystąpił do organów nadzorczych z krajów UE z serią pytań, z których jedno dotyczyło stanu prac nad

kodeksami postępowania

▪ w Unii Europejskiej zgłoszono organom nadzorczym kilkadziesiąt kodeksów - liderem rankingu jest Norwegia (19 projektów)

▪ Polska plasuje się na drugim miejscu z ośmioma projektami, które wpłynęły do Prezesa UODO

▪ trzy pierwsze zatwierdzone kodeksy dotyczą reklamy (Hiszpania), IT (Niderlandy) i adwokatury (Słowacja)

▪ z informacji przekazanych przez UODO, wynika, że przedstawiciele wielu branż wyrażali wstępne zainteresowanie stworzeniem

kodeksów postępowania, jednak, po wyjaśnieniu szczegółowych oczekiwań rezygnowali oni z przedstawienia projektu albo

wydłużali prace koncepcyjne

▪ projekty kodeksów postępowania, które zostały przedłożone do zatwierdzenia organowi nadzorczemu, różnią się od siebie

zarówno pod względemm.in. przyjętejmetodologii, obszerności regulacji, jak i szczegółowości zaproponowanych rozwiązań

▪ Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawie zatwierdzenia kodeksów postępowania, które aktualnie są w końcowej fazie, a

pierwszy kodeks postępowania przygotowany w oparciu o przepisy RODO,może zostać zatwierdzony jeszcze w tym roku

Źródło: https://gdpr.pl/stan-prac-nad-kodeksami-postepowania-w-wybranych-panstwach-ue
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▪ w najnowszym, grudniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla inspektorów ochrony danych

znajdziemymiędzy innymi:

1. WERYFIKOWANIE KARALNOŚCI PRACOWNIKÓW FIRM OCHRONIARSKICH

▪ przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia mogą sprawdzać jedynie karalność pracowników ochrony –

nie wolno im tego robić w odniesieniu do innych zatrudnianych osób

2. OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW NIE WYMAGA ZAWARCIA UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

▪ kancelaria prawna jest odrębnym administratorem – zawierając z nią umowę dotyczącą obsługi prawnej, nie ma potrzeby

podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

3. IOD NIE MOŻE PODLEGAĆ SEKRETARZOWI MIASTA

▪ zgodnie z przepisami RODO, IOD ma bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu - Natomiast sekretarz w wykonywaniu

swoich obowiązków podlega wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, Byłby więc dodatkowym ogniwem pośredniczącym

między administratorem a IOD
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4. KOPIOWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH LUB PASZPORTÓW PRZEZ OKRĘGOWE IZBY LEKARSKIE

▪ okręgowe izby lekarskie nie powinny sporządzać ani przechowywać w aktach osobowych lekarzy i lekarzy dentystów kserokopii

dowodów osobistych lub paszportów

5. OMAWIANE KARY

▪ Norwegia: kara 13,9 tys. euro za przetwarzanie danych samozatrudnionego bez podstawy prawnej

▪ Litwa: 15 tys. euro za nieprawidłowe przetwarzanie danych rodziców adoptowanego dziecka

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1782
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