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EROD o przekazywaniu danych w związku z 
brexitem

Jednak 450 tys. EUR dla Twittera

Usunięcie danych przez procesora a 
pytania Prezesa UODO

Facebook „przeniesie” swoich brytyjskich 
użytkowników do USA
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▪ podczas 43. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie, w którym administratorzy i

podmioty przetwarzające dane znajdą informacje na temat konsekwencji zakończenia 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego

w związku z opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo struktur Unii Europejskiej

▪ od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO do przetwarzania danych osobowych, a będą w

nim obowiązywać odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych

▪ w oświadczeniu EROD w szczególności podkreśliła kwestię przekazywania danych do państwa trzeciego, jak również

konsekwencje dotyczące nadzoru regulacyjnego i mechanizmu kompleksowej współpracy

▪ okres przejściowy, podczas którego organ Zjednoczonego Królestwa nadal uczestniczy we współpracy administracyjnej EROD,

upływa z końcem 2020 r.

▪ od 1 stycznia 2021 r. każde przekazywanie danych osobowych między zainteresowanymi stronami objętymi RODO a

podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym

będzie podlegać przepisom rozdziału V RODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1793
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▪ Prezes UODO nałożył na Virgin Mobile Polska 1,9 mln zł kary - sprawa dotyczy incydentu sprzed niemal roku, gdy operator

ujawnił, że doszło do wycieku danych ok. 12 proc. klientów usługi pre-paid

▪ naruszenie obejmowało imiona, nazwiska, numery PESEL lub numery dowodu osobistych – UODO wszczął kontrolę i

postępowanie, którego efektem jest nałożona sankcja

▪ operator przejęty w międzyczasie przez Play został ukarany za brak wdrożonych odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych

▪ UODO stwierdził, że spółka naruszyła określone w RODO zasady poufności danych i rozliczalności – Virgin Mobile nie

przeprowadzał regularnych i kompleksowych testów, pomiarów i oceny skuteczności zastosowanych środków technicznych i

organizacyjnych, które miały zabezpieczyć przetwarzane dane

▪ administrator utrzymywał, że testował i monitorował zabezpieczenia, ale zdaniem UODO zrobił za mało – w ocenie urzędu

działania te były incydentalne i nie obejmowały wszystkich systemów, w których przetwarzane są dane

Źródło: https://crn.pl/aktualnosci/19-mln-zl-kary-za-rodo-dla-virgin-mobile/ https://uodo.gov.pl/pl/138/1791
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▪ Komisja Ochrony Danych (DPC) ogłosiła zakończenie dochodzenia dotyczącego RODO, które przeprowadziła w firmie Twitter

International Company

▪ dochodzenie irlandzkiego organu ochrony danych osobowych rozpoczęło się w styczniu 2019 r.

▪ po otrzymaniu od Twittera powiadomienia o naruszeniu, DPC stwierdziła, że Twitter naruszył art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO

w zakresie braku powiadomienia DPC i braku odpowiedniego udokumentowania naruszenia

▪ DPC nałożyła na Twitter karę administracyjną w wysokości 450 000 euro jako skuteczny, proporcjonalny i odstraszający środek.

▪ projekt decyzji w tym zapytaniu, który został przekazany innym zainteresowanym organom nadzorczym na podstawie art. 60

RODO w maju tego roku, był pierwszym, który przeszedł przez proces art. 65 („rozstrzyganie sporów”) od wprowadzenia RODO,

w którym wszystkie organy nadzorcze UE były konsultowane jako zainteresowane organy nadzoru

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/irish-data-protection-commission-announces-decision-twitter-inquiry_en
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▪ podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie są najczęściej zobowiązane do ich usunięcia po wykonaniu swoich zadań

▪ w toku postępowań organ nadzorczy pyta jednak niektórych przedsiębiorców o dokładny moment pozbycia się konkretnych

informacji - z takiej sytuacji nie jest łatwo wybrnąć

▪ przedsiębiorcy zastanawiają się, czy UODO ma podstawy do żądania tego typu informacji

▪ Prezes UODO może prosić o informacje na temat daty usunięcia konkretnych danych, o ile jest to istotne z punktu widzenia

prowadzonego postępowania - może się bowiem zdarzyć naruszenie w konkretnej dacie i urząd musi zbadać, kto dokładnie

dokonał tego naruszenia – administrator, procesor czymoże ktoś inny

▪ informacja o tym, kiedy np. procesor usunął dane,może go wykluczyć jako potencjalnego sprawcę naruszenia

▪ zdaniem ekspertów procesor, który nie jest w stanie wskazać dokładnego momentu usunięcia danych, bo już ich nie posiada w

swojej bazie, powinien przedstawić UODO procedurę, jakąma w tym zakresie, oraz stosowną dokumentację

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8044765,procesor-dane-osobowe-kontrakt-kara-prezes-uodo.html
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▪ serwis społecznościowy świata zamierza stosować wobec użytkowników w Wielkiej Brytanii te same zasady co wobec

użytkowników w USA, ale już nie te co wobec użytkowników z UE – wszystko wiąże się z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii

Europejskiej

▪ użytkownicy Facebooka z UE są formalnie „klientami” spółki Facebooka założonej w Irlandii, która stanowi centrum operacyjne

tego serwisu w Europie

▪ od przyszłego roku brytyjscy użytkownicy Facebooka będą jednak „klientami” spółki Facebooka zarejestrowanej w Kalifornii –

tym samym przestaną być chronieni restrykcyjnymi unijnymi przepisami dotyczącymi np. ochrony ich danych osobowych

▪ brytyjski organ nadzoru – Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) poinformowało, że jest już w kontakcie z amerykańskimi

spółkami internetowymi, które mają wielu użytkowników w Wielkiej Brytanii, ale zamierzają ich po upływie okresu przejściowego

po brexicie „przenieść” z europejskich spółek do amerykańskiej

▪ biuro prasowe Facebooka poinformowało, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy przygotuje dla swoich brytyjskich

użytkowników konkretne rozwiązania, a potem przedstawi im je do akceptacji, jeśli chcą nadal korzystać z aplikacji tej spółki –

oprócz serwisu Facebook to także takie aplikacje jak WhatsApp czy Instagram

Źródło: https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/facebook-usa-wielka-brytania-unia-europejska-dane-brexit/
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