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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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▪ osoby sprawujące kontrolę nad spółkami skarżą się, że ich dane, w tym także numer PESEL, są publicznie dostępne w Internecie,

w prowadzonym przez resort finansów Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

▪ CRBR to system gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami – oficjalnym

celem rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

▪ do Biura RPO wpływają wnioski ws. ochrony danych osobowych w CRBR – autorzy skarg wskazują, że jawność rejestru wraz z

katalogiem danych przetwarzanych w rejestrze (w tym numerem PESEL), może w dobie nowoczesnych technologii

informatycznych zagrażać ich prywatności

▪ RPO poprosił ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o działania zmierzające do lepszej ochrony prawa do prywatności

▪ wątpliwości dotyczące tej samej kwestii wyrażał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeszcze w procesie prac

legislacyjnych na przepisami o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

▪ PUODO podkreślał, że rozważenia wymaga wprowadzenie zmian legislacyjnych do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i

finansowaniu terroryzmu w taki sposób, aby uczynić zadość obowiązkowi unijnemu utworzenia jawnego rejestru beneficjentów

rzeczywistych, zapewniając jednocześnie właściwe narzędzia ochrony danych osobowych zamieszczanych w tym rejestrze

Źródło: https://www.rp.pl/Firma/303209991-Numery-PESEL-szefow-spolek-dostepne-w-internecie-prywatnosc-zagrozona-Adam-Bodnar-pisze-do-MF.html
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▪ Komisja Europejska przedstawiła projekt "paszportu covidowego" – oprócz wątpliwości etycznych budzi też wątpliwości

dotyczące prywatności

▪ szefowa KE powiedziała, że chciałaby, aby "cyfrowy certyfikat COVID" był uniwersalnym narzędziem na terenie całej Unii

Europejskiej – certyfikat miałby informować, że jego właściciel został zaszczepiony przeciwko chorobie COVID-19, ma aktualny

negatywny test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub przeszedł chorobę i ma przeciwciała

▪ uniwersalny certyfikat ma przyśpieszyć proces powrotu do normalności po pandemii koronawirusa w całej Unii Europejskiej –

obecna propozycja certyfikatu budzi jednak wątpliwości, a jednym z problemów są kwestie bezpieczeństwa i prywatności

▪ "Unia Europejska chce stworzyć centralne bazy osób zaszczepionych. Te z łatwością mogłyby być wykorzystane do innych celów,

a dane mogłyby zostać wykradzione. Dane medyczne należą jedynie do ich właścicieli i do ich zaufanych placówek medycznych.

Obywatele UE powinni mieć całkowitą kontrolę nad tym, kto ma dostęp do ich danych" – alarmują niektórzy członkowie PE

▪ Komisarz UE Didier Reyes, który pilotuje projekt "zielonego certyfikatu" lub "certyfikatu COVID" chciałby, aby został on

wprowadzony jeszcze przed wakacjami

Źródło: https://tech.wp.pl/europejski-paszport-covidowy-jest-niegodny-z-rodo-6619445653260960a
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▪ Krajowy Rejestr Zadłużonych ma stanowić źródło informacji, w szczególności o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych

niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję

▪ KRZ ma być udostępniony na stronie internetowej MS – rejestr ten ma być jawny, a sprawdzenie w nim danych ma być bezpłatne

▪ zgodnie z projektem, jednym z kryteriów wyszukiwania danych zawartych w rejestrze w odniesieniu do osób fizycznych będzie nr PESEL,

a w przypadku innych podmiotów numer KRS

▪ dostęp do danych zawartych w KRZ będzie bardzo prosty – z możliwości tych będą mogli korzystać m.in. kontrahenci czy pracodawcy

▪ autorzy projektu, odwołując się do art. 5 i art. 6 RODO, przyjmują, że przetwarzanie danych osób fizycznych zamieszczonych w KRZ

będzie zgodne z prawem i jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - w interesie publicznym

jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i to nie tylko w sferze działalności gospodarczej

▪ w zakresie dotyczącym postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przetwarzanie danych osobowych jest dodatkowo realizacją

obowiązku wynikającego z prawa unijnego

▪ projektodawcy podkreślają też, że ujawnianie numeru PESEL w KRZ jest niezbędne dla zagwarantowania rzetelności informacji

▪ ustawodawca zdecydował o wdrożeniu KRZ 1 lipca 2021 r. - jest to nowa data wejścia w życie ustawy o KRZ

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/krajowy-rejestr-zadluzonych-ma-ruszyc-1-lipca-2021-r-1005307
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych przyjęli wspólną opinię dotyczącą rozporządzenia w sprawie

zarządzania danymi

▪ rozporządzenie ma na celu zwiększenie dostępności danych poprzez podniesienie poziomu zaufania do pośredników w zakresie danych

oraz wzmocnienie mechanizmów udostępniania danych w całej Unii Europejskiej

▪ EROD i EIOD wzywają współustawodawców do zapewnienia pełnej zgodności przyszłego rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi

z prawodawstwem UE w zakresie ochrony danych osobowych, co zwiększy zaufanie do gospodarki cyfrowej i utrzyma stopień ochrony

przewidziany w prawie Unii pod nadzorem organów nadzorczych państw członkowskich

▪ EROD i EIOD uważają, że unijny prawodawca powinien dopilnować, aby w treści rozporządzenia stwierdzono, że rozporządzenie to nie

wpłynie na stopień ochrony danych osobowych osób fizycznych, ani nie zmieni żadnych praw i obowiązków określonych w

prawodawstwie dotyczącym ochrony danych

▪ jeśli chodzi o ponowne wykorzystywanie danych będących w posiadaniu organów sektora publicznego, EROD i EIOD zalecają

dostosowanie rozporządzenia do istniejących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – ponowne wykorzystywanie danych

osobowych będących w posiadaniu organów sektora publicznego może być dozwolone wyłącznie wtedy, jeśli jest osadzone w prawie

UE lub prawie państwa członkowskiego

Źródło https://uodo.gov.pl/pl/138/1962
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▪ Sąd Rejonowy w Hildesheim orzekł, że odsprzedaż zwróconego laptopa i związane z tym udostępnienie danych zapisanych na

komputerze osobom trzecim stanowi naruszenie ochrony danych

▪ powód zakupił od pozwanego komputer – ponieważ po krótkim czasie nie można go było już uruchomić, zwrócił go

▪ według firmy, zwrócony komputer przeszedł kilka procesów naprawy, ale jeden z dwóch istniejących dysków twardych został

przeoczony i w konsekwencji nie został wyczyszczony - następnie częściowo odnowiony komputer został odsprzedany stronie

trzeciej, która znalazła dane powoda na wspomnianym dysku twardym i skontaktowała się z powodem

▪ sąd rozpoznając roszczenie uznał, że kwota odszkodowania w wysokości 800 EUR jest wystarczająca i odpowiednia, aby

zrekompensować krzywdę niemajątkową powoda

▪ oceniając roszczenie o odszkodowanie, sąd uznał za istotne, że chociaż na komputerze znajdowała się duża ilość danych, tylko

jedna osoba miała dostęp do danych i tylko niewielka część danych była przez nią uważnie przeglądana

▪ incydent był wynikiem zaniedbania, ponieważ co do zasady pozwany stworzył wystarczające metody wdrożenia standardów

ochrony danych i nie są znane żadne dalsze incydenty

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/german-local-court-800-eur-gdpr-compensation-non-erased-piltz/

05 800 EUR odszkodowania za nieusunięty dysk twardy

https://www.lex-artist.pl/
https://www.linkedin.com/pulse/german-local-court-800-eur-gdpr-compensation-non-erased-piltz/


▪ Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza wywiady epidemiologiczne z

obywatelami w celu prowadzenia działań przeciwepidemicznych

▪ pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wywiady epidemiologiczne przeprowadzają z osobami, których dane zawarte są w

systemach teleinformatycznych, wykorzystywanych zgodnie z przepisami prawa w pracy Inspekcji

▪ sytuacje, w których anonimowe osoby dzwonią do obywateli i proszą o podanie danych osobowych w celu np.: umówienia osoby

na test, są próbą wyłudzenia tych danych

▪ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że osobom anonimowym, które proszą o podanie danych osobowych, a nie o ich

potwierdzenie, nie należy takich informacji udzielać

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/proba-wyludzania-danych-osobowych
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