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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.



Firmy organizujące szczepienia nie mogą 
zbierać zbyt wielu informacji

Sanepid zmusza pracowników do używania 
prywatnego profilu zaufanego

Polacy po 45. roku życia bardziej podatni 
na wyłudzenie danych osobowych

Nowe odpowiedzi UODO na pytania IOD
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▪ karamimoże skończyć się zbieranie informacji o personelu przy okazji organizacji szczepień

▪ wkrótce ruszy program szczepień w firmach - jeśli przedsiębiorstwo zbierze ponad 300 chętnych, to może po 4 maja

zarejestrować się na portalu Centrum Bezpieczeństwa Rządu

▪ zgodnie z prawem firmy niemogą zbierać o swoich pracownikach nadmiernie dużo informacji, to karalne

▪ jedyne o comogą prosić to numer PESEL i numer konta bankowego

▪ pozostałe dane są tajne i nie wolno ich gromadzić

▪ „Rzeczpospolita” zasięgnęła opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd odpisał periodykowi, że pracodawcy, którzy

zbierają dane stają się ich administratorami, a w związku z tym muszą przetwarzać je zgodnie z prawem zapisanym w art. 5

RODO

▪ UODO jednocześnie poinformowało, że zgodnie z art. 13 RODO pracodawcy muszą informować: kto jest administratorem

danych, w jakim celu są one przetwarzane i na jak długo

Źródło: https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10443480/firmy-ktore-organizuja-szczepienia-nie-moga-zbierac-zbyt-wielu-informacji-o-pracownikach.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Szczepienia-pracownikow-firmy-gromadzac-zbyt-wiele-danych-ryzykuja-wysokie-kary,221321,2.html
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▪ rośnie liczba skarg składanych na ZUS do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zawiadomienia o przekroczeniu uprawnień

przez pracowników ZUS oraz o naruszeniu ochrony danych osobowych trafiają też do prokuratur

▪ Andrzej Sanocki, rzecznik prasowy UODO tłumaczy, że ZUS często pojawia się w skargach, które de facto dotyczą innych

administratorów, a cześć spraw trafia pocztą tradycyjną, dlatego dane temogą nieco dobiegać od stanu faktycznego

▪ w 2017 r. do organu nadzoru na Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło około 25 skarg, w 2018 roku i w 2019 r. było ich po

około 18, natomiast w 2020 - około 50. W 2021 roku, do tej pory UODO odnotował 9 skarg na ZUS

▪ w przypadku ZUS skargi dotyczą udostępnienia danych osobom trzecim, np. w wyniku wysyłki dokumentów do niewłaściwego

adresata, przesłania danych w niezaklejonej kopercie, zbierania wniosków w taki sposób, że osoby trzecie mogą się zapoznać z

ich treścią, czy dostępu różnych podmiotów do danych w PUE ZUS

▪ bywają też skargi dotyczące wstrzymania wypłaty renty czy od osób, które otrzymały korespondencję innych osób, gdyż adres w

okienku koperty był niewidoczny

▪ żadne z postępowań wobec ZUS nie zakończyło się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/dane-osobowe-jak-zus-narusza-ochrone-danych-osobowych,507985.html
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▪ pracownicy Sanepidu, którzy zostali zobowiązani do korzystania ze służbowego systemu informatycznego poprzez profil zaufany,

który w ich ocenie ma charakter prywatny, obawiają się o bezpieczeństwo swych danych osobowych, bo posługiwanie się profilem

zaufanym w celach służbowych wiąże sięm.in. z ujawnieniem nr PESEL

▪ wspiera ich RPO, który uznaje obawy o prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – jego zdaniem nie ma przepisu, na

którego podstawie pracodawcamoże żądać założenia profilu zaufanego przez pracownika i wykorzystywania go w celach służbowych

▪ RPO wcześniej wystąpił w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego – z jego odpowiedzi wynika, że profil zaufany pozwala

użytkownikowi na potwierdzenie tożsamości w systemach teleinformatycznych administracji publicznej bez względu na to, czy

posiadacz wykorzystuje go w celach prywatnych, czy też wykorzystuje go w celu wykonywania obowiązków pracowniczych (podobnie

jak ma to miejsce w przypadku dokumentów stwierdzających tożsamość)

▪ RPO stwierdza jednak, że te wyjaśnienia nie rozwiały jego wątpliwości – wątpliwości budzi m.in. sposób autoryzacji podczas logowania

do profilu zaufanego, który polega albo na odebraniu smsów z hasłem, wysłanych na prywatny telefon, albo w przypadku powiązania

profilu z bankiem

▪ RPO zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka o zbadanie sprawy w kontekście stanowiska GIS, a

także przedstawionych wątpliwości

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/profil-zaufany-w-inspekcji-sanitarnej-prywatne-dane-uzywane-w,507978.html
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▪ ponad 43 proc. Polaków obawia się, że w czasie pandemii padnie ofiarą oszustów wyłudzających dane osobowe, a prawie 30 proc.

spotkało się już z taką próbą

▪ jednocześnie ponad 84 proc. z nas deklaruje, że wie, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo

▪ wyraźnie zarysowane są jednak granice między pokoleniami – najlepiej do starcia z przestępcami przygotowani są młodzi, którzy

znacznie lepiej niż starsi, radzą sobie z weryfikacją otrzymanych komunikatów

▪ takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

▪ pomimo ostrzeżeń i kampanii edukacyjnych wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wirus COVID-19 to nie jedyne zagrożenie,

któremu w ostatnich miesiącach musimy stawić czoła - takie podejście starają się wykorzystać właśnie przestępcy wyłudzający dane

osobowe

▪ najpopularniejszą metodą jest phishing, polegający na tym, że przestępcy podszywają się pod inną osobę lub instytucję w celu

wyłudzenia danych

Źródło https://uodo.gov.pl/pl/138/2021
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Która przesłanka jest podstawą przetwarzania danych przez pracodawcę stosującegomonitoring?

▪ Kodeks Pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku stosowania monitoringu, a jedynie daje mu taką możliwość - skorzystanie

z tej możliwości jest jednak obwarowane konkretnymi warunkami i może nastąpić jedynie w ściśle określonych w tym Kodeksie

celach

▪ w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

wskazano, że celem wprowadzenia przepisów regulujących monitoring pracowników jest zabezpieczenie interesów

pracowników przed dowolnym wykorzystywaniem monitoringu przez pracodawców – dlatego uregulowano kwestię

monitoringu w przepisach prawa oraz ograniczono możliwość wykorzystywania monitoringu do celów wskazanych w

przepisach

▪ za przesłankę przetwarzania danych osobowych pracowników w związku ze stosowaniem monitoringu w powyższych celach i

na warunkach określonych w Kodeksie pracy należy uznać art. 6 ust. 1 lit. f RODO

▪ powołanie się na tę przesłankę wymaga przeprowadzenia uprzedniej starannej oceny, określanej jako test równowagi

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2017
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Jaka jest podstawa przetwarzania danych studentów w przypadku przyznawania im pomocy materialnej przez uczelnię?

▪ jednym z praw studenta jestmożliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej - w art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostały wskazane formy tej pomocy tj. stypendium socjalne; stypendium dla osób

niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora; stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;

stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani

samorządową osobą prawną

▪ właściwą przesłanką przetwarzania danych zwykłych w przypadku prowadzenia postępowania w celu przyznania pomocy

materialnej studentowi przez uczelnię jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku danych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2

lit. g RODO w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2019
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