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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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▪

GUS od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będzie
zbierał mniej danych

GUS, biorąc pod uwagę zastrzeżenia Prezesa UODO, w 2022 roku podczas badań statystycznych nie będzie pozyskiwał takich
danych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, jak: ich imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, adresy
do korespondencji, adresy poczty elektronicznej czy numery telefonów

▪

deklaracja taka została przedstawiona podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

▪

wcześniej Prezes UODO, opiniując projekt tego rozporządzenia, podnosił, że z przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wynika, by w ramach umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było uprawnione do pozyskiwania od swoich klientów ich numerów PESEL,
numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej

▪

Prezes UODO podkreślił, że nie może dochodzić do sytuacji, w której dla potrzeb realizacji zadań innego administratora (w tym
przypadku GUS), administrator udostępniający dane (w tym przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) byłby
zobowiązany do gromadzenia danych osobowych nieadekwatnych do realizacji własnych celów i przekazywania ich innemu,
nowemu administratorowi

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2082 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.10.2020
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▪

Lipcowy numer newslettera UODO dla IOD (1)

w najnowszym, lipcowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ, NAGRYWANIEM I UDOSTĘPNIANIEM
NAGRAŃ Z TELEKONFERENCJI
▪

żeby pracodawcy mogli przetwarzać wizerunek pracowników, muszą spełnić przynajmniej jedną z przesłanek, o których mowa
w art. 6 RODO, a także muszą być spełnione wszystkie zasady wskazane w jego art. 5 RODO

▪

administrator powinien też stworzyć procedury, z których będzie wynikał termin i sposób usuwania informacji zawierających
dane osobowe oraz zasady dokonywania przeglądów przetwarzanych danych

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
▪

w opinii UODO, imię, nazwisko, adres, nazwa zboru Świadków Jehowy, do którego należała dana osoba, oraz własnoręczny
podpis to dane wystarczające do zidentyfikowania osoby wnioskującej o dostęp do dotyczących jej danych osobowych.

▪

żądanie przesłania kserokopii urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego podpis oraz zdjęcie
prowadziłoby do pozyskania danych nadmiarowych i byłoby niezgodne z zasadą minimalizacji danych
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Lipcowy numer newslettera UODO dla IOD (2)

ODSTĘPSTWA OD DOPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
▪

organ publiczny, pozyskując podczas prowadzonego postępowania administracyjnego lub skargowego dane osobowe nie od
osoby, której one dotyczą, nie musi spełniać obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa

CZY Z TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ POWIERZENIA?
▪

organ administracji publicznej, przekazując w związku z prowadzonym postępowaniem, dokumenty do tłumaczenia przez
tłumacza przysięgłego, nie musi zawierać z nim umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

▪

w tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z udostępnieniem danych innemu administratorowi na podstawie przepisów prawa

KARY
▪

Francja: CNIL nakłada karę pieniężną w wysokości 500 tys. euro na BRICO PRIVÉ

▪

Hiszpania: 1,5 mln euro kary za dwa naruszenia

▪

Holandia: 525 tys. euro kary dla firmy, która m.in. publikowała dane klientów, nie pytając ich, czy tego chcą

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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Nowe odpowiedzi UODO na pytania IOD (1)

Czy z zewnętrznym IOD wykonującym zadania dla banku należy zawrzeć umowę powierzenia?
▪

wykonywanie zadań IOD przez osobę, która nie jest członkiem personelu administratora, powinno następować na podstawie umowy
o świadczenie usług niebędącej umową powierzenia danych

▪

umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonywanie zadań IOD nie będzie umową powierzenia przetwarzania

▪

konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych istnieje wówczas, gdy administrator w celu realizacji
swoich celów (zadań) związanych z przetwarzaniem danych posługuje się innym, zewnętrznym podmiotem

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/223/2091

Czy uczelnia może udostępnić dane studentów wyłącznie w oparciu o ustawę o Straży Granicznej?
▪

każdy wniosek o udostępnienie danych wymaga indywidualnej analizy

▪

jeżeli przesłany przez Straż Graniczną wniosek o udostępnienie danych osobowych budzi wątpliwości pod względem jego podstaw
prawnych, dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się do wnioskodawcy o wyjaśnienie tych wątpliwości

▪

Straż Graniczna bowiem ma prawo przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzonymi czynnościami, jednak w każdym
przypadku musi legitymować się podstawą prawą swoich działań

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2093
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Nowe odpowiedzi UODO na pytania IOD (2)

Czy obowiązek z art. 38 ust. 2 RODO dotyczy administratora korzystającego z usług zewnętrznego IOD?
▪

w sytuacji, gdy inspektor wykonuje zadania na podstawie umowy o świadczenie usług, kwestie związane z zapewnianiem zasobów na
utrzymanie wiedzy fachowej IOD powinny być starannie ustalane przez strony umowy przy zawieraniu (lub ewentualnie
renegocjonowaniu umowy), tak aby zapewnić zgodność z przywołanym wyżej art. 38 ust. 2 RODO i zasadą rozliczalności
(administrator powinien móc wykazać, że prawidłowo zrealizował ciążący na nim obowiązek)

▪

ustalenia te powinny odnosić się do tego, jakiego rodzaju będą to środki, w jaki sposób zostaną zapewnione

▪

takie staranne ukształtowanie postanowień umowy dotyczących obowiązków jej stron przyczynia się do osiągniecia celów umowy i jej
realnego wykonania

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/223/2092
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▪

UODO radzi jak zadbać o swoje dane podczas wakacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że okres wakacyjny nie zwalnia nas z dbania o bezpieczeństwo naszych danych
osobowych

▪

dlatego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji nadmiernym i niefrasobliwym udostępnianiem danych, warto zastosować
przedstawione przez organ wskazówki – pozwolą nam one uchronić się przed potencjalnymi problemami:
1)

Nie zostawiaj dokumentu tożsamości w zastaw

2)

Nie pozwól robić kserokopii dokumentu tożsamości

3)

Zastanów się, kiedy opublikować zdjęcia z wakacji. Nie warto informować, że nie ma cię w domu

4)

Rozważ, czy chcesz publikować zdjęcia, nagrania wideo ze wszystkich wakacyjnych przygód swoich dzieci

5)

Nie dziel się danymi o swojej lokalizacji w mediach społecznościowych

6)

Na urządzeniu korzystaj ze swojego połączenia z Internetem

7)

Zainstaluj na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe

8)

Ostrożnie udostępniaj nieznajomemu swój telefon

9)

Zabezpiecz się na wypadek kradzieży lub zgubienia telefonu

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2101
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