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▪ w nocy z 9 na 10 marca w Strasburgu doszło do pożaru dwóch budynków w centrum serwerowym firmy hostingowej OVH

▪ to jedno z czterech znajdujących się w tym miejscu centrów danych

▪ w efekcie tego nie działało wiele serwisów korzystających z tej infrastruktury, np. Bonito.pl, Katolicka Agencja Informacyjna czy

strona "Pisma", problemy notowali także sprzedawcy z Allegrom TOPR informował o niedziałających stronach lawiny.topr.pl i

pogoda.topr.pl, problemy notowały strony Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze, niektórzy dostawcy poczty e-mail także notowali

problemy ze swoimi usługami

▪ o pożarze na terenie serwerowni w Strasburgu poinformował Octave Klaba, twórca OVH

▪ OVHcloud w komunikacie zachęca swoich klientów do uruchomienia DRP (ang. Disaster Recovery Plans), czyli planowania

zarządzania kryzysowego, który powinien być częścią strategii zachowania ciągłości biznesowej

▪ z serwerów OVH korzysta 1,6 mln klientów ze 140 krajów

▪ firma podaje, żema 400 tys. serwerów w 31 lokalizacjach na całym świecie

▪ w Europie znajduje się 15 centrów danych

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pozar-w-serwerowni-OVH-wylaczyl-wiele-serwisow-internetowych-8072054.html
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▪ bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość ‒ to temat wykładu online przygotowanego przez Urząd

Ochrony Danych Osobowych dla kadry pedagogicznej szkół różnego typu

▪ webinarium odbędzie się 11 marca 2021 r. w ramach programu zainicjowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

▪ odpowiadając na potrzeby pedagogów, podczas wykładu ekspert UODO omówi wszelkie zagadnienia związane z bezpiecznym

prowadzeniem nauki zdalnej

▪ uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa – natomiast potrzebują

zwracać większą uwagę na to jak zachować się w konkretnych sytuacjach w życiu codziennym, w tym w nowych warunkach,

jakie stwarza nauczanie na odległość

▪ pogłębienie zwłaszcza praktycznych aspektów wiedzy o ochronie danych osobowych uzasadniają zadania, jakie w tym procesie

realizują szkoły, które przetwarzają dane osobowe uczniów i ich rodziców czy opiekunów oraz nauczycieli – jednak w związku z

upowszechnieniem nauczania na odległość pojawiały się dodatkowe elementy, które w tradycyjnym nauczaniu nie dominowały

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/458/1955
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▪ Ustawa o ochronie danych konsumentów w Wirginii zmusi firmy do przyznania konsumentom prawa do żądania zaprzestania

gromadzenia ich danych

▪ ustawodawstwo obejmuje firmy przetwarzające dane osobowe co najmniej 100 000 konsumentów oraz firmy przetwarzające

dane co najmniej 25 000 osób i czerpiących ponad połowę swoich dochodów ze sprzedaży tych danych

▪ Virginia staje się drugim stanem, po Kalifornii, w którym wprowadzono kompleksowe przepisy dotyczące prywatności

▪ prawo stanu Wirginia pozwala konsumentom m.in. potwierdzić, czy firma przechowuje ich dane i uzyskać do nich, podmioty

danychmogą również żądać poprawienia danych oraz zmusić formę do ich całkowitego usunięcia

▪ organizacje muszą odpowiedzieć na wnioski w ciągu 45 dni, ale mogą przedłużyć ten termin o kolejne 45 dni w

skomplikowanych przypadkach, pod warunkiem, że poinformują konsumenta i wyjaśnią przyczynę

▪ złamanie prawa wiąże się z karą w wysokości do 7500 USD na osobę poszkodowaną

▪ wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane do Funduszu Prywatności Konsumentów

▪ ustawa trafiła teraz do komisji, która oceni, jak ją zaimplementować – wejście w życie przewidywane jest na 1 stycznia 2023 r.

Źródło: https://www.grcworldforums.com/data-protection-and-privacy/virginia-becomes-second-us-state-to-enact-comprehensive-data-privacy-law/992.article
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▪ Program prac Europejskiej Rady Ochrony Danych na lata 2021-2022, oświadczenie dotyczące rozporządzenia ws. prywatności i

łączności elektronicznej, wytyczne ws. wirtualnych asystentów głosowych, a także wytyczne ws. pojazdów połączonych – to

przykładowe dokumenty przyjęte przez EROD podczas 46. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 9 marca 2021 r.

▪ EROD przyjęła, zgodnie z art. 29 swojego Regulaminu wewnętrznego, program prac na lata 2021-2022, który jest zgodny z

priorytetami określonymi w Strategii EROD na lata 2021-2023, co pozwoli zrealizować strategiczne cele Rady

▪ Oświadczenie dotyczące rozporządzenia ws. prywatności i łączności elektronicznej (rozporządzenia e-Privacy) – EROD uznała za

pozytywny krok na drodze do finalizacji rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej przyjęcie porozumienia

w sprawie mandatu negocjacyjnego Rady UE

▪ Wytyczne ws. wirtualnych asystentów głosowych –mają na celu ustalenie wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów

przez wirtualnych asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń, jak sobie z nimi radzić

▪ Wytyczne ws. pojazdów połączonych – ostateczna wersja wytycznych koncentruje się na przetwarzaniu danych w związku z

nieprofesjonalnym użytkowaniem pojazdów połączonych przez osoby, których dane dotyczą

Źródło https://uodo.gov.pl/pl/138/1959
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▪ w najnowszym, marcowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

POZYSKIWANIE NUMERU PESEL NA POTRZEBY PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

▪ dopiero na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzasadnione jest przetwarzanie numeru PESEL strony

postępowania

WIZERUNEK PROTOKOLANTA W TRANSMISJI I NA NAGRANIACH OBRAD RADY GMINY

▪ upublicznienie wizerunku osoby protokółującej obrady rady gminy zarówno podczas transmisji, jak i na utrwalonym nagraniu

posiedzenia jest zgodne z prawem i nie wymaga jej zgody

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI UCZESTNIKÓWWARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

▪ jeśli przepisy szczególne nie określają okresu retencji danych, to zastosowanie znajdują przepisy RODO, w tym zasada

▪ ograniczenia przechowywania danych

▪ stanowi ona, że dane osobowemuszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez

▪ okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których je pozyskano
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JAK DOKUMENTOWAĆ WPŁYW COVID-19 NA TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

▪ artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19 nie uprawnia pracodawcy do pozyskiwania danych o stanie zdrowia pracownika celem ich

przekazywania zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego – na tej podstawie także zamawiający nie ma

prawa do pozyskiwania i przetwarzania tego rodzaju danych osobowych

OZNACZANIE PACJENTÓW SZPITALA DZIECIĘCEGO

▪ przepisy szczególne precyzyjnie regulują, w jaki sposób oznacza się pacjentów w znaki identyfikacyjne, w tym jakie dane

osobowe są w nich zawarte

▪ w przypadku dzieci dopuszczalne może być umieszczanie na opasce identyfikacyjnej imienia i nazwiska dziecka, o ile

dochodziłoby do tego za zgodą i przede wszystkim z inicjatywy jego rodziców lub opiekunów

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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▪ ZUS wysłał na nieaktualne adresy zamieszkania PIT-11A osobom, którym wypłacał zasiłki chorobowe w 2020 roku – to efekt

niewłaściwego zaciągnięcia przez system informatyczny starej bazy danych

▪ ZUS nie wie, ile PIT-ów trafiło w niepowołane ręce

▪ według UODO, Zakład zgłosił kilka incydentów związanych z wysyłką PIT na błędnie podany adres zamieszkania

▪ prawo.pl zapytało ZUS, ile wysłał PIT-11 z tytułu wypłacanych w roku 2020 zasiłków chorobowych na niewłaściwe (nieaktualne)

adresy zamieszkania osób, które te zasiłki otrzymywały, a także ile takich przypadków było w skali kraju

▪ w odpowiedzi ZUS poinformował, że zarejestrował 291 przypadków podejrzeń naruszeń ochrony danych związanych z wysyłką

formularzy PIT-11A (co stanowi zaledwie 0,02 proc. wysłanych formularzy tego typu)

▪ dodatkowo, zapytano ZUS, kto odpowiada za to, że w systemie informatycznym ZUS nieaktualne były dane świadczeniobiorców

– w odpowiedzi instytucja poinformowała, że za aktualizację danych adresowych odpowiada klient, gdyż dane adresowe,

zapisane w systemie Zakładu, pochodzą z dokumentów przekazywanych przez klientów

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/zasilki-chorobowe-zus-nie-wie-ile-pit-ow-nie-dotarlo-do-osob,506979.html
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