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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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▪

Wyciek danych milionów osób zarejestrowanych do szczepienia w
Holandii

w izbie niższej holenderskiego parlamentu (Tweede Kamer) toczyła się nadzwyczajna debata poświęcona wyciekowi danych
milionów Holendrów zarejestrowanych do szczepienia przeciwko koronawirusowi

▪

policja zatrzymała w Amsterdamie dwie osoby podejrzane o nielegalny handel danymi, które gromadzone są przez Agencję
Zdrowia Publicznego (GGD)

▪

aferę ujawniła telewizja RTL Nieuws, która wykryła handel na dużą skalę milionami danych adresowych, numerów telefonów i
numerów ubezpieczenia społecznego z dwóch najważniejszych systemów - CoronIT i HPZone Lite

▪

CoronIT to internetowy system rejestracji testów, do którego dostęp ma około 26 tys. pracowników GGD, zaś HPZone Lite to
system informacyjny do wyszukiwania źródeł i kontaktów GGD, który zawiera prywatne dane Holendrów zagrożonych
zarażeniem koronawirusem

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyciek-danych-milionow-osob-zarejestrowanych-do-szczepienia-w-Holandii-8049803.html

02
▪

Zadośćuczynienie za ujawnienie danych osobowych

1,5 tys. zł zasądzono od ubezpieczyciela, który przekazał osobie poszkodowanej w kolizji drogowej zbyt wiele informacji na
temat właścicielki polisy

▪

poszkodowany w kolizji zwrócił się do firmy ubezpieczeniowej o przesłanie mu dokumentacji dotyczącej szkody - otrzymał ją
bez jakiejkolwiek anonimizacji, trafiły do niego pełne dane właścicielki auta: jej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL, numer telefonu, a także dane pojazdu

▪

ubezpieczyciel sam zorientował się, że przekazał zbyt wiele informacji i w październiku 2018 r. zawiadomił właścicielkę o
incydencie naruszenia ochrony jej danych osobowych.

▪

kobieta przestraszyła się tego, że jej dane trafiły w niepowołane ręce - dlatego też wystąpiła do ubezpieczyciela o 10 tys. zł
zadośćuczynienia za naruszenie ochrony jej danych osobowych, a gdy ten odmówił, skierowała pozew do sądu

▪

sąd uznał, że żądana kwota 10 tys. zł jest zbyt wysoka w stosunku do rzeczywiście doznanej krzywdy

▪

sąd wziął pod uwagę, że bezprawne przekazanie danych nie wiązało się z dalszymi negatywnymi konsekwencjami, jak nękanie
czy próby zaciągnięcia zobowiązań - dlatego też kwota 1,5 tys. zł w sposób wystarczający, zdaniem sądu, zrekompensuje
rzeczywistą krzywdę

Źródło: https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/sad-przyznal-zadoscuczynienie-za-ujawnienie-danych-osobowych

03
▪

II edycja badania "Ochrona danych osobowych w czasie pandemii"

z przeprowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD) i serwis ChronPESEL.pl II edycji badania
"Ochrona danych osobowych w czasie pandemii" wynika, że obecnie ataków hakerskich w sieci boi się więcej Polaków niż pół
roku wcześniej

▪

w II edycji badania, atak hakerów jako główne źródło zagrożenia dla naszych danych osobowych wskazało 25 proc.
ankietowanych

▪

wciąż więcej Polaków obawia się wycieków z bazy firm lub instytucji państwowych (46 proc.) oraz wyłudzenia danych w wyniku
oszustwa (28,5 proc.)

▪

ponad 50 proc. Polaków nie zmienia regularnie hasła do logowania, a ok. 20 proc. nie ma w urządzeniach antywirusa

▪

porównując odpowiedzi respondentów udzielone w trakcie I i II fali pandemii, widać, że świadomość niebezpieczeństw rośnie

▪

Ogólnopolskie badanie "Ochrona danych osobowych w czasie pandemii" zostało przeprowadzone w kwietniu i listopadzie 2020
r. przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl na próbie 515 osób

Źródło: https://grudziadz365.pl/pl/689_o-tym-sie-mowi/76966_badanie-ponad-polowa-polakow-nie-dba-o-regularna-zmiane-hasla-do-logowania.html

04
▪

Zwolnienie dyscyplinarne za brak informacji o zagranicznej podróży

sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które wydało zarządzenie w sprawie podjęcia środków zapewniających ochronę zdrowia,
bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo całego zakładu pracy w związku z rozwojem epidemii COVID-19

▪

zatrudnieni zostali zobowiązani m.in. do informowania firmy o powrocie z podróży zagranicznych - takie rozwiązanie miało
umożliwić podjęcie decyzji o dalszym sposobie postępowania, które zabezpieczałoby pozostałych pracowników oraz produkcję

▪

jeden z zatrudnionych na stanowisku magazyniera był w Holandii – nie poinformował nikogo o wyjeździe, a następnie
wielokrotnie okłamał zatrudniającego, który pytał go o zagraniczny pobyt

▪

firma zwolniła go dyscyplinarnie, a podwładny odwołał się do sądu pracy

▪

sąd I instancji oddalił powództwo, pracownik odwołał się do Sądu Okręgowego w Olsztynie

▪

sąd przyznał rację pracodawcy –uznał, że w pandemii zasadne jest pytanie o to, czy w ostatnim czasie pracownik nie przebywał
w miejscu występowania wirusa SARS CoV-2

▪

istotnym elementem wyroku jest nie tylko potwierdzenie prawa pracodawcy do wydawania wiążących zarządzeń, ale też brak
obiekcji sądu w zakresie ochrony danych osobowych - chodzi np. o zbieranie danych dotyczących szczepień lub testów

Źródło https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/koronawirus-w-polsce-zwolnienie-dyscyplinarne-za-brak-informacji-o-podrozy-za-granice-w-czasie-pandemii-covid-19-5006350

05
▪

Łotewski cennik kar za naruszenie RODO

28 stycznia 2021 r. łotewski organ nadzorczy opublikował dokument, którym będzie się posługiwał przy nakładaniu
administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia RODO

▪

celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której nakładane na Łotwie „kary za RODO” będą – zgodne z wymogiem art. 83 ust. 1
RODO – w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne

▪

To już trzeci tego rodzaju dokument (po holenderskim i niemieckim).

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/%C5%82otewski-cennik-kar-za-naruszenie-rodo-adam-klimowski/ https://t.co/qvOyCgDgIj?amp=1 https://www.dvi.gov.lv/lv/dvi
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