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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.



UODO kieruje wniosek o pomoc do 
litewskiego organu nadzorczego

Odpowiedzi UODO na nowe pytania

Informacje o negatywnym wyniku testu na 
obecność COVID-19 to dane dotyczące 
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01

02

03

04

05

06

08

0606

080

Kara dla Booking.com

0808

0909

08

0707

08

09

0808

Wyciek danych z Facebooka06

07

08

https://www.lex-artist.pl/


▪ powodem są liczne sygnały, jakie wpływają do UODO, m.in. za pośrednictwem infolinii, dotyczące żądania przedstawienia kopii

dowodów osobistych przez ten portal

▪ operatorem (platformy oraz powiązanej z nią aplikacji) jest Vinted UAB z siedzibą na Litwie

▪ z tego powodu UODO – w ramach mechanizmu wzajemnej współpracy – wystąpił z wnioskiem w trybie art. 61 RODO do

Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (litewskiego organu nadzorczego) o wszczęcie postępowania z urzędu lub

przeprowadzenie kontroli w firmie Vinted UAB w celu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów RODO

▪ we wniosku o wzajemną pomoc UODO wskazał m.in. na konieczność: ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych

osobowych przez operatora platformy Vinted.pl (w szczególności danych zawartych w polskich dowodach osobistych), zbadania

zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych, a także sposobu oraz celu zbierania i udostępniania danych osobowych

▪ we wniosku UODO zwróciło także uwagę na konieczność zweryfikowania, czy administrator wdrożył odpowiednie środki

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1978 https://www.money.pl/gospodarka/uodo-wystepuje-przeciwko-vinted-chodzi-o-ochrone-danych-6623608858754016a.html
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▪ 475 tys. euro kary nałożył na Booking.com holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych

▪ powodem jest zbyt późne zgłoszenie przez największy portal rezerwacyjny w Europie kradzieży danych osobowych kilku tysięcy

jego klientów

▪ w grudniu 2018 roku przestępcy pozyskali dane osobowe 4109 klientów serwisu

▪ przestępcy udający, że są pracownikami hoteli, próbowali wyłudzić pieniądze od klientów firmy

▪ Booking.com został powiadomiony o naruszeniu danych 13 stycznia 2019 roku, jednak zgłosił to AP dopiero 7 lutego –

naruszenie danych należy zgłosić w ciągu 72 godzin

▪ jak poinformowano PAP w amsterdamskiej siedzibie Booking.com, firma nie będzie wnosiła odwołania i akceptuje nałożoną

karę

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/kara-dla-bookingcom-za-wyciek-danych-w-holandii/m83sx4z
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Czy wobec osób z władz związku zawodowego trzeba spełniać obowiązek informacyjny?

▪ dane osób fizycznych pełniących funkcje członków zarządu związku zawodowego są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów o

ochronie danych osobowych. Wobec tego administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązku

informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba że zachodzi jedna z przesłanek zwalniających go z tego obowiązku

▪ jedną z takich sytuacji jest przypadek, w którym pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie uregulowane prawem państwa

członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby,

której dane dotyczą (art. 14 ust. 5 lit c RODO)

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1990

Czy komornikowi należy udostępnić dane w postaci rachunku bankowego pracownika?

▪ udostępnienie danych komornikowi będzie następowało zatem w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem prawa na

administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w połączeniu z właściwym przepisem procedury cywilnej, w zależności od tego,

jaki cel lub podstawę prawną powołał komornik

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1991
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Jakie informacjemożna publikować w BIP wz. z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych?

▪ § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i

budynków wskazuje, w jakich przypadkach i przez jaki okres czasu starosta jest zobowiązany do udostępnienia na stronach

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego informacji określonych w ust. 2 pkt 1-3

tego paragrafu w celu zawiadomienia właściwych osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek

ewidencyjnych

▪ przepis jednoznacznie wskazuje, że zamieszczenie informacji następuje na żądanie wykonawcy, ale niezależnie od tego, w jakim

zakresie czy formie wykonawca przekazał te informacje staroście, udostępnieniu w BIP i na tablicy ogłoszeń powinny podlegać jedynie

te informacje, które podane są w § 38 ust. 2 pkt 1-3, a nie obejmują one imienia i nazwiska

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1992
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▪ austriacki organ nadzorczy z zakresu ochrony danych (Datenschutzbehörde) opublikował decyzję, w której uznał informacje o

negatywnym wyniku testu na obecność COVID-19 za dane dotyczące zdrowia

▪ organ uznał, przekazywanie takich informacji przez centrum medyczne stronie trzeciej za zgodne z RODO

▪ decyzja była wynikiem skargi osoby fizycznej, która po poddaniu się dobrowolnemu badaniu na obecność koronawirusa otrzymała

informację o negatywnym wyniku testu nie tylko od centrum medycznego, w którym przeprowadzano test, ale również SMSem od

urzędu administracji okręgowej

Źródło: https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=75c950e7-784e-477e-a0a8-

5c3038896fbe&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Dsk&Entscheidungsart=Undefined&Organ=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.

01.1990&BisDatum=29.03.2021&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=DSBT_20210215_2021_0_10

1_211_00  
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▪ firma przewoźnicza PEKAES została zhakowana 12 lutego 2021 r.

▪ w wyniku włamania nastąpiła awaria systemów informatycznych, które zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem

▪ jedna z grup hakerskich, DarkSide, właśnie opublikowała 65 gigabajtów danych, jakie pochodzą z zaatakowanych serwerów

PEKAES

▪ wykradzione informacje to między innymi: dane finansowe, dane pracowników PEKAES, dane klientów i dane dot. kontraktów,

dane dotyczące COVID-19

▪ DarkSide zamieścił także zrzut ekranu przykładowych danych, w których znajdują się hasła i loginy, umowy pracowników,

rejestry wypadków przy pracy, czy karty wywiadu COVID

▪ dane PEKAES-u mają być dostępne przez 6 miesięcy od momentu ich publikacji - jeśli PEKAES zapłaci okup to dane znikną ze

strony DarkSide

▪ w tym momencie sytuacja jest jeszcze nie rozwiązana

Źródło: https://www.dobreprogramy.pl/PEKAES-zhakowany.-Sprawcy-publikuja-65-GB-danych-z-wlamania,News,114146.html
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▪ do Internetu wyciekły dane kont ponad 533 mln użytkowników Facebooka

▪ ofiarą cyberataku padła baza danych, zawierająca imiona i nazwiska, indywidualne ID przypisywane przez Facebooka każdemu

użytkownikowi, daty urodzenia, informacje o lokalizacji, a w niektórych przypadkach także adresy e-mail, numery telefonów i

dane biograficzne

▪ wykradziono dane użytkowników ze 106 krajów na świecie – wśród nich są 32 mln Amerykanów, 11 mln mieszkańców Wielkiej

Brytanii, a także 2,6 mln Polaków

▪ serwis tłumaczy, że o wycieku wie, ale niewiele może z nim zrobić, bo usterkę, która do niego doprowadziła już dawno

naprawiono

▪ przedstawiciele Facebooka tłumaczą, że to stare dane, o których informowano wcześniej w 2019 roku – błąd miał być znany i

naprawiony już w sierpniu 2019" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Facebooka

▪ dane dostępne są na jednym z forów hakerskich

Źródło: https://businessinsider.com.pl/media/gigantyczny-wyciek-danych-z-facebooka-15-tys-uzytkownikow-z-zawodem-szlachta-nie/vwhwlfv https://www.money.pl/gospodarka/gigantyczny-

wyciek-danych-facebooka-ujawnione-informacje-ponad-500-mln-osob-6625384604727872a.html
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