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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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▪ jeśli pacjent żąda, aby psychiatra, psycholog czy poradnia psychologiczna usunęła jego dokumentację medyczną, medycy nie

muszą realizować jego prawa do zapomnienia, jakie przewiduje RODO

▪ niektóre osoby nie chcą jednak, aby pozostawał jakikolwiek ślad w dokumentacji medycznej jaką prowadzi np. psycholog czy

psychiatra – psychiatrzy udzielają świadczeń zdrowotnych, psycholodzy zaś udzielają porad, ale nie zawsze się one świadczeniami

medycznymi

▪ art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazuje, że placówki medyczne mają obowiązek

przechowywać dokumentację medyczną 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji lub 30 lat od chwili

śmierci pacjenta, ponadto muszą przechowywać ją 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia

▪ zatem żądanie usunięcia dokumentacji medycznej po zakończeniu leczenia u lekarza psychiatry - nawet gdy to świadczenie

będzie udzielane w tzw. poradni psychologicznej - jest nieskuteczne.

▪ sytuacja dla pacjenta nie zmieni się, gdy dokumentację medyczną będzie prowadził psycholog, choć nie jest lekarzem – zgodnie

jednak z art. 4 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, świadczy on usługi psychologiczne,

diagnozuje, opiniuje, orzeka, prowadzi psychoterapię i udziela pomocy psychologicznej

Źródło: https://www.politykazdrowotna.com/72119,psycholog-i-psychiatra-nie-moga-usunac-danych-pacjenta
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▪ żaden przepis Ustawy Prawo ochrony środowiska nie pozwala radzie gminy żądać przy składaniu wniosków, oświadczenia o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wykorzystanie takich danych jest bowiem niezbędne do umowy

▪ Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ustaliła w niej, że wnioskujący musi przedstawić oświadczenie o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku

▪ konieczność załączania takiego oświadczenia do wniosku zakwestionowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Poznaniu – wskazało, że zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania danych osobowych oraz składania

oświadczeń przez osoby, których dane te dotyczą, regulują obecnie przepisy RODO, a nie przepisy ustawy o ochronie danych

osobowych

▪ petent nie może odmówić weryfikacji tożsamości przez urzędnika, powołując się na RODO

▪ gmina nie może pozyskiwać oświadczenia o dobrowolności podawania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/wniosek-o-dotacje-a-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych,507519.html

02 Przy wniosku o dotacje dane osobowe przetwarzane są z urzędu

https://www.lex-artist.pl/
https://www.prawo.pl/samorzad/wniosek-o-dotacje-a-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych,507519.html


▪ celem zielonego zaświadczenia cyfrowego jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej

w czasie pandemii COVID-19 poprzez ustanowienie wspólnych ram dla wydawania, weryfikowania i uznawania zaświadczeń o

szczepieniu, wyniku testu i o powrocie do zdrowia

▪ we wspólnej opinii EROD i EIOD wezwały współprawodawców do zapewnienia, że zielone zaświadczenie cyfrowe jest w pełni zgodne z

unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych

▪ Komisarze ochrony danych z całej UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego podkreślają potrzebę zmniejszenia zagrożeń dla

podstawowych praw obywateli i mieszkańców UE, które mogą wynikać z wydania zielonego zaświadczenia cyfrowego, w tym jego

ewentualnych niezamierzonych wtórnych zastosowań

▪ zdaniem EROD i EIOD użycie zielonego zaświadczenia cyfrowego nie może w żaden sposób prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej

dyskryminacji osób fizycznych i musi być w pełni zgodne z podstawowymi zasadami niezbędności, proporcjonalności i skuteczności

▪ EROD i EIOD wyraźnie zaznaczają także, że stosowanie zielonego zaświadczenia cyfrowego musi być ściśle ograniczone na czas trwania

kryzysu związanego z COVID-19, a wszelki dostęp do danych osób fizycznych zebranych w związku z tym zaświadczeniem oraz ich

późniejsze wykorzystanie przez państwa członkowskie po zakończeniu pandemii jest niedozwolone

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1995
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▪ nie opadł kurz po wycieku danych użytkownikach Facebooka, a serwis Cybernews.com donosi o kolejnym dużym incydencie. Tym

razem wypłynęły dane użytkowników Linkedina – 500 mln profili. Informacja pojawiła się na jednym z popularnych forów hackerskich.

Jako dowód udostępniono próbkę danych 2 mln dotyczących profili

▪ wśród danych, które zostały udostępnione – są m.in. imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, informacje o miejscu pracy,

linki do mediów społecznościowych, płeć, tytuły zawodowe

▪ kwota, za którą baza jest oferowana jest czeterocyfrowa, wyrażona w bitcoinach

▪ dane, które zostały ujawnione, mogą zostać wykorzystane do spamowania, targetowanego phishingu czy prób wykorzystania haseł do

profili na innych portalach

▪ Linkedin wydał oświadczenie, że dane nie wypłynęły na skutek naruszenia przetwarzania danych osobowych, lecz są kompilacją danych

z różnego rodzaju stron i danych firmowych

▪ Na wspomnianym powyżej forum hackerskim, pojawiła się nowa oferta, która oprócz 500 mln profili, proponowała także dodatkowe

327 mln profili, także sprawa może być „rozwojowa”

Źródło: https://cybernews.com/news/stolen-data-of-500-million-linkedin-users-being-sold-online-2-million-leaked-as-proof-2/
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▪ ten tydzień obfituje w wycieki danych. Tym razem pojawiła się informacja o możliwości dostępu do bazy SQL zawierającej dane

1,3 mln użytkowników platformy Clubhouse

▪ Clubhouse to stosunkowo nowy serwis społecznościowy, który opiera się na prowadzeniu rozmów „na żywo”, w wersji głosowej.

Jego unikalność (na tle innych konkurentów) polega na tym, że należy dostać zaproszenie od innego, zarejestrowanego

użytkownika, by móc korzystać z jego dobrodziejstw

▪ dane, które wyciekły to: nazwa, imię, zdjęcie, odnośniki do profili na portalach społecznościowych czy informacje od kogo

otrzymaliśmy zaproszenie. Według informacji Clubhouse są to dane publicznie dostępne w serwisie i nie zostały uzyskane w

sposób nieautoryzowany

▪ tego typu informacja, może potwierdzać, że Clubhouse może mieć kłopoty z zapewnieniem bezpieczeństwa danych swoich

użytkowników i umożliwiać pobieranie tych danych na masową skalę. Zapewne w najbliższych dniach dowiemy się więcej na

temat tego wycieku

▪ zdobyty zakres danych może być użyty do prowadzenia targetowanego phishingu czy łączyć powyższe dane z pozyskanymi z

innych źródeł w przyszłości

Źródło: https://cybernews.com/security/clubhouse-data-leak-1-3-million-user-records-leaked-for-free-online/
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▪ Irlandzki organ ds. ochrony danych osobowych - Data Protection Commision (DPC) zbada wyciek danych osobowych z

popularnego serwisu społecznościowego Facebook. Organ wskazał, że sprawa dotyczy w głównej mierze obywateli Unii

Europejskiej

▪ przypomnijmy – na stronie jednej ze stron internetowych, można było pobrać dane 533 mln użytkowników tego serwisu

▪ większość danych została pobrana z profili publicznych Facebooka, można było znaleźć informacje takie jak numery telefonów,

adresy e-mail, imiona, nazwiska czy daty urodzenia. Irlandzki organ wskazał, że dane te mogą zostać wykorzystane w celach

marketingowych

▪ Irlandzki organ ds. ochrony danych osobowych zauważył, że poprzedni wyciek danych z 2018 i 2019 r, związany był z

nieprawidłowym działaniem funkcji wyszukiwania numeru telefonu w serwisie Facebook

▪ Facebook zapewnia, że zależy mu na pełnym wyjaśnieniu sprawy. Ma zamiar współpracować z DPC, by rozwiać wszelkie

wątpliwości organu, ale także użytkowników Facebooka

Źródło: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/dpc-statement-re-dataset-appearing-online
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