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▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych upomniał toruński WORD – chodzi o ujawnienie danych osobowych jednego z

pracowników

▪ kopia korespondencji pracownika, zawierająca imię, nazwisko, oraz przynależność związkową, została wywieszona na jednej z

tablic ogłoszeń w WORD

▪ upomnienie to skutek skargi, którą złożył pracownik

▪ Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowegomoże odwołać się od tej decyzji do Sądu Administracyjnego

Źródło: https://www.radiopik.pl/2,94184,dane-osobowe-pracownika-na-tablicy-ogloszen-upom
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▪ EROD przyjęłaWytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych

▪ głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania przepisów, które przewidują, że po zatwierdzeniu przez właściwy organ

nadzorczy i po przyznaniu przez Komisję ogólnej ważności w ramach EOG, kodeks może być przestrzegany i stosowany przez

podmioty niepodlegające RODO w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń

▪ ponadto EROD przyjęła ostateczną wersjęWytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

▪ celem tych wytycznych jest przedstawienie wyjaśnień dotyczących podstawowych pojęć, takich jak (współ)administrator i

podmiot przetwarzający

▪ EROD przyjęła także ostateczną wersjęWytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych (VVA)

▪ wytyczne mają na celu ustalenie najistotniejszych wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez wirtualnych

asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń jak sobie z nimi radzić

▪ EROD podjęła także decyzję o rozwiązaniu Grupy roboczej ds. TikTok – grupę roboczą utworzono w celu koordynowania

potencjalnych działań ze strony organów nadzorczych EOG, wymiany informacji oraz uzyskania przeglądu czynności

przetwarzania i praktyk prowadzonych przez TikTok w UE

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2105

02 EROD m.in. o kodeksach postępowania jako narzędziach do 
przekazywania danych do państw trzecich

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/2105


▪ EROD przyjęła pierwszą pilną wiążącą decyzję na podstawie art. 66 ust. 2 RODO na wniosek niemieckiego organu nadzorczego kraju

związkowego Hamburg – sprawa dotyczy istotnych zmian jakie niedawno w zasadach przetwarzania danych swoich użytkowników

wprowadził należący do Facebooka komunikator WhatsApp

▪ hamburski organ nadzorczy zakazał przetwarzania danych użytkowników WhatsAppa przez Facebooka do własnych celów, w

następstwie zmiany warunków regulaminu i polityki prywatności mających zastosowanie do europejskich użytkowników

komunikatora – organ powołał się na art. 66 RODO, który stanowi, że w wyjątkowych okolicznościach organ nadzorczy może przyjąć

środki tymczasowe, które wywołują skutki prawne na jego własnym terytorium przez okres nieprzekraczający trzechmiesięcy

▪ organ nadzorczymoże zwrócić się do EROD z wnioskiem o pilne wydanie opinii lub w stosownym przypadku wiążącej decyzji

▪ EROD zdecydowała, że nie zostały spełnione warunki pozwalające wykazać istnienie naruszenia i pilnego charakteru sprawy

▪ EROD postanowiła, że irlandzki organ nie musi przyjmować ostatecznych środków przeciwko Facebookowi IE i stwierdziła, że istnieje

prawdopodobieństwo, że Facebook IE przetwarza już dane użytkowników WhatsApp IE jako (współ)administrator m.in. w celu

bezpieczeństwa, nie da się jednak potwierdzić, że dane te są przetwarzane do celówmarketingowych

▪ EROD zwróciła się do irlandzkiego organu nadzorczego o przeprowadzenie w pierwszej kolejności postępowania w celu ustalenia, czy

takie czynności przetwarzania mająmiejsce, a jeśli tak, to czymają one właściwą podstawę prawną

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2113 https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-urgent-binding-decision-irish-sa-not-take-final-measures-carry-out_pl
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▪ dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, mogą być przekazywane NFZ z systemu teleinformatycznego -

informuje resort zdrowia

▪ celem jest informowanie tych osób omożliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19

▪ zgodnie z art. 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i

nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane NFZ z systemu teleinformatycznego (Elektroniczna Platforma

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. P1)

▪ Minister Zdrowia jako administrator danych osobowych gromadzonych w systemie rejestracji powierzył przetwarzanie danych

osobowych w tym systemie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w tym w zakresie dotyczącym wykonywania połączeń wychodzących

do osób, które nie poddały się szczepieniu

▪ oświadczenia o niewyrażeniu zgody Narodowemu Funduszowi Zdrowia na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w

celu realizacji telefonicznego zachęcania do zapisania na szczepienie przeciw COVID-19, zostaną pozostawione bez rozpoznania -

podaje MZ

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Telefony-w-sprawie-szczepien-MZ-przekonuje-NFZ-moze-przetwarzac-dane-osobowe-bez-zgody,223264,2.html
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▪ projekt Rozporządzenia o e-Prywatności (zwanego RODO II) ma już akceptację Komisji Europejskiej i Rady UE, pozostaje uzgodnienie

jej z Parlamentem Europejskim

▪ w maju w KPRM powołano zespół ds. wdrożenia tych przepisów i opracowania projektu odpowiedniej ustawy

▪ trzy najważniejsze obszary działania nowej regulacji to komunikacja elektroniczna, internet rzeczy oraz hot spoty

▪ w stosunku do RODO będzie to poszerzenie zakresu chronionej informacji, m.in. o metadane –poziom ochrony wzrośnie i

prawdopodobnie użytkownicy będą musieli wyrażać dodatkowe zgody

▪ akt ma objąć także internet rzeczy, czyli komunikacjęmaszyna-maszyna – np. informacje jakie samochód przesyła do swojego serwisu

▪ uporządkowane zostaną również kwestie plików typu cookie – znacznie rozbudowane zostaną regulacje dotyczące cookies

reklamowych, funkcjonalnych, identyfikujących

▪ RODO II wprowadzi też odrębne regulacje, podwyższające poziom ochrony w przypadku hot spotów, czyli punktów dostępowych wi-fi

▪ Rozporządzenie o e-Prywatności będzie przewidywało kary dokładnie takie same jak w RODO, czyli do 20 mln euro, albo do 2-4 proc.

światowego obrotu firmy – zakłada też, że za rozporządzenie będzie odpowiadał niezależny organ, jednak nie precyzuje jaki to ma być

organ

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/rodo-ii-czeka-nas-rewolucja-panstwo-ureguluje-kwestie-maili-i-ciasteczek-6662873693465344a.html
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