


RODO - aktualności
10 maja 2021 r.



UWAGA!
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Wystąpienie UODO do władz Facebook 
Poland

Zamożni podatnicy w Finlandii nie ukryją 
przed mediami danych o zarobkach

Norweski organ ochrony danych ogłosił 
zamiar nałożenia grzywny w wysokości 2,5 
mln euro

Unia Europejska planuje znieść cyfrową 
prywatność korespondencji
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▪ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił z pismem do władz Facebook Poland

▪ to efekt licznych doniesień na temat wycieku danych osobowych polskich obywateli, użytkowników portalu społecznościowego

Facebook.com, jakiemiałomiejsce na początku kwietnia 2021 roku

▪ w liście Prezes UODO zwrócił się o podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka wykorzystania danych osobowych objętych

naruszeniem poprzez zaoferowanie usługi umożliwiającej wszystkim polskim użytkownikom sprawdzenia, czy naruszenie to ich

dotyczy

▪ zdaniem Prezesa UODO wyciek danych z portalu Facebook.com ma ogromne zagrożenie dla prywatności wielu osób –

udostępnione dane osobowe mogą zostać wykorzystywane nie tylko w celu rozsyłania spamu czy nieuczciwego prowadzenia

telemarketingu, ale także w celach przestępczych

▪ jak wskazuje Prezes UODO, istotne jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności przedmiotowej sprawy

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2022
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▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych dotyczącą nałożenia kary za publikowanie numerów ksiąg wieczystych

▪ decyzją z 24 sierpnia ubiegłego roku Prezes UODO nałożył na głównego geodetę kraju karę w wysokości 100 tys. zł oraz zakazał

publikowania w rządowym serwisie Geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych

▪ osią tego sporu jest kwestia, czy numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi

▪ powołując się na wyroki sądów administracyjnych oraz opinie ekspertów, GGK twierdzi, że nie - Prezes UODO jest jednak

innego zdania i zwraca uwagę, że publikacja danych osobowych wymaga podstawy prawnej, tej jednak w działaniach GGK

brakowało

▪ na razie brak jest uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2222/20)

▪ jest to już druga przegrana GGK z prezesem UODO przed warszawskim WSA – w lutym br. sąd oddalił skargę głównego geodety

kraju na decyzję UODO w sprawie innej kary w wysokości 100 tys. zł., której przyczyną nałożenia było uniemożliwienie

przeprowadzenia przez UODO kontroli

Źródło: https://geoforum.pl/news/30791/wsa-przyznaje-racje-uodo-numery-kw-to-dane-osobowe
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▪ fińska skarbówka przekaże mediom, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, nazwiska osób zarabiających co najmniej 100 tys. euro, które

wcześniej zastrzegły dane o swoich rocznych zarobkach

▪ w ten sposób zakończy się trwająca od dwóch lat, budząca kontrowersje praktyka (stosowana na podstawie RODO) ukrywania przed

społeczeństwem przez niektórych zamożnych podatników informacji o swoich dochodach

▪ władze administracji podatkowej poinformowały, że zgadzają się z ostatnim postanowieniem sądu administracyjnego w Helsinkach z

końca kwietnia i nie będą go zaskarżać

▪ sąd, który rozpoznawał skargę mediów na przyjętą w ostatnich latach praktykę, orzekł, że podatnik ma prawo zażądać usunięcia

swojego nazwiska z tradycyjnego wykazu osób zarabiających min. 100 tys. euro – jednocześnie jednak władze podatkowe, na żądanie

mediów, muszą ujawnić te nazwiska

▪ w Finlandii, zgodnie z przyjętym pod koniec lat 90. prawem, dane podatkowe są informacją publiczną – podając nazwisko podatnika,

można uzyskać w urzędzie skarbowym dane o jego zarobkach i kwocie uiszczonego podatku

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zamozni-podatnicy-w-finlandii-nie-ukryja-juz-danych-o-zarobkach-przed-mediami
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▪ norweski organ ochrony danych (NRK) poinformował Disqus Inc., że zamierza nałożyć karę administracyjną w wysokości 25 000 000

NOK za nieprzestrzeganie przepisów RODO dotyczących odpowiedzialności, legalności i przejrzystości

▪ Disqus Inc. to amerykańska firma należąca do Zeta Global – firma oferuje publiczną platformę do udostępniania komentarzy online, z

której wcześniej korzystało wiele norweskich gazet internetowych, a także zajmuje się reklamą zautomatyzowaną

▪ według NRK Disqus prowadził nielegalne śledzenie odwiedzających norweskie strony internetowe za pomocą wtyczki Disqus – ich

dane zostały następnie ujawnione zewnętrznym partnerom reklamowym

▪ NRK wskazał, że stało się tak, ponieważ Disqus nie wiedział, że RODO ma zastosowanie w Norwegii, co potwierdziła w wywiadzie

spółkamatka Disqus, Zeta Global

▪ według dostępnych informacji incydent ten był głównie problemem w Norwegii

▪ Disqus Inc. otrzymało od NRK projekt decyzji – firma mamożliwość skomentowania ustaleń organu w terminie do 31 maja 2021 r.

▪ ostateczną decyzja zostanie podjęta po dokonaniu oceny ewentualnych uwag firmy

Źródło https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-intent-issue-eu-25-million-fine-disqus-inc_en
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▪ Unia Europejska planuje znieść cyfrową prywatność korespondencji, i aby automatycznie wykrywać nielegalne treści, wszystkie

prywatne wiadomości w komunikatorachmają być w przyszłości sprawdzane

▪ powinno to również dotyczyć treści, które do tej pory były chronione szyfrowaniem typu end-to-end

▪ kilka firm (Boxcryptor, Cryptomator, Mailbox.org, mail.de, Mailfence, Praxonomy, Tresorit i Tutanota) świadczących usługi z

użyciem szyfrowania wystosowało list otwarty do przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz komisarzy

Ylva Johanssona i Thierry’ego Bretona - w liście wyjaśniają, że jakikolwiek obowiązek sprawdzania wszystkich prywatnych

wiadomości jest sprzeczny z europejskimi zasadami ochrony danych

▪ Komisja Europejska jeszcze w roku 2020 opublikowała komunikat w sprawie strategii UE na rzecz skuteczniejszej walki z

materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) – komunikat wskazuje, że oprogramowanie takie jak

WhatsApp, Facebook Messenger i inne są szczególnym zagrożeniem dla nowych przepisów

▪ autorzy listu są przekonani, że umożliwienie dostępu do zaszyfrowanej komunikacji przez organizacje prywatne i władze

publiczne jest niezgodne z przesłaniem Unii Europejską jako silnej organizacji, przyjaznej firmom technologicznym – ogromnie

zaszkodziłoby to europejskim ideałom i fundamentom demokracji, tj. wolności słowa i ochronie prywatności

Źródło: https://avlab.pl/unia-europejska-planuje-zniesc-cyfrowa-prywatnosc-korespondencji/
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