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▪ Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie artykułu 40 ust. 3 RODO, który dopuszcza stosowanie kodeksów postępowania

jako odpowiednich zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Przepis ten umożliwia bowiem

podmiotom z państw trzecich stosowanie zatwierdzonych kodeksów, jako mechanizmu zabezpieczającego przekazywanie

danych, o którymmowa w. 46 ust. 2 lit. e

▪ Nowy dokument uzupełnia Wytyczne EROD 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania ustanawiające ogólne ramy

przyjmowania kodeksów postępowania.

▪ Uwagi należy przesłać najpóźniej do 1 października 2021 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej

EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/reply-form_pl?node=1917.

▪ Więcej informacji na temat konsultacji publicznych znajduje się na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_pl

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2122
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▪ Bardzo popularna podczas pandemii koronawirusa platforma Zoom zgodziła się zapłacić w ramach ugody 85 mln dolarów za

naruszenia prywatności jej użytkowników oraz poprawić praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa swojego produktu

▪ Pozew zbiorowy przeciwko Zoomowi, w ramach którego zawarta została ugoda, skierowano przeciwko firmie w marcu 2020

roku, krótko po wybuchu pandemii koronawirusa

▪ 14 grup użytkowników zarzuciło Zoomowi, że bez ich wiedzy i zgody przekazywał prywatne dane osobowe zewnętrznym

firmom, a także – przez brak właściwych działań z zakresu cyberbezpieczeństwa – umożliwił cyberprzestępcom zakłócanie

prowadzonych z wykorzystaniem platformy telekonferencji

▪ aby ugoda w ramach pozwu stała się prawomocna, musi zostać zatwierdzona orzeczeniem sądu na poziomie federalnym

▪ Jeśli tak się stanie, użytkownicy Zooma korzystający z płatnej wersji platformy będą mogli z tytułu ugody uzyskać zwrot 15 proc.

kwoty abonamentu, bądź 25 dolarów. Inni użytkownicy będąmogli z kolei otrzymać rekompensatę w wysokości 15 dolarów.

▪ Zoom zgodził się również na wprowadzenie pewnej bardzo istotnej zmiany w działaniu swojej usługi – każdorazowe

powiadamianie użytkowników o tym, że podczas telekonferencji ktoś używa zewnętrznych narzędzi, pozwalających np. na zapis

rozmowy

▪ Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zoom-zaplaci-85-mln-dol-za-naruszenia-prywatnosci-uzytkownikow
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▪ Touron otrzymał informację, że nieuprawnione osoby mogły wejść w posiadanie rozmów telefonicznych niektórych naszych

klientów, a przez to także danych osobowych obejmujących m.in. i. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres punktu poboru

energii, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku niektórych osób, także numer PESEL

▪ W przypadku firm ujawnione mogły zostać: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres punktu poboru, adres

korespondencyjny, e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko pełnomocnika, REGON

▪ Incydent dotyczy wyłącznie niektórych rozmów telefonicznych, w których to konsultanci reprezentujący TAURON, dzwonili do

klientów.

▪ Więcej informacji dostępnych jest na stronie Taurona https://www.tauron.pl/komunikat-dane

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/wykradziono-dane-osobowe-klientow-taurona-w-tym-nagrania-rozmow/
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▪ Rząd chce, by Policja zyskała nowe uprawnienia, które pomogą jej w walce z internetowymi przestępcami. W tym celu planuje

powołać Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – poinformowali o tym na wtorkowej konferencji premier Mateusz

Morawiecki i minister Mariusz KamińskiXXX

▪ CBZ ma ono tworzyć oprogramowania służące przełamywaniu różnego rodzaju zabezpieczeń, m.in. haseł czy szyfrowanej

komunikacji.

▪ [Biuro] może wytwarzać lub pozyskiwać urządzenia lub programy komputerowe (…) oraz ich używać w celu rozpoznawania,

zapobiegania i zwalczania przestępstw, (…), popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych (…)

▪ Przewidziana w projekcie kontrola nad stosowaniem tworzonych narzędzi do przełamywania zabezpieczeń jest analogiczna do

tej stosowanej przy zakładaniu podsłuchów

Źródło: https://panoptykon.org/wiadomosc/czas-na-polskiego-pegasusa-powstaje-centralne-biuro-zwalczania-cyberprzestepczosci
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▪ Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy o monitoringu w placówkach leczniczych, Chce, by kierownik placówki decydował, gdzie

umieścić kamery, o ile są niezbędne w procesie leczenia lub dla bezpieczeństwa pacjentów.

▪ Może on uznać, że są konieczne także w toalecie – ostrzega część prawników.

▪ Obecnie szpitale, które wdrożyły monitoring na salach operacyjnych, by zadbać o bezpieczeństwo, przegrywają w sądach z

Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ten zarzuca im naruszenie godności pacjentów, zwłaszcza gdy ci nie wyrazili świadomej zgody na

nagrywanie.

▪ Zgodnie z obowiązującym art. 23a ustawy o działalności leczniczej szpital może wdrożyć monitoring w pomieszczaniach, w

których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz miejscach pobytu pacjentów, w szczególności pokojach łóżkowych,

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przebieralniach, szatniach, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/zmiany-w-przepisach-o-monitroringu-w-szpitalach,509754.html
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