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Pracodawcy chcą mieć dostęp do informacji 
o pracownikach zaszczepionych przeciwko 
COVID-19

Wyciągi  i historie rachunków bankowych 
partii to dane publiczne 

Kamery w sanitariatach i salach 
szpitalnych –zamach na RODO?

Poważne dziury w milionach routerów, 
kamer i innym sprzęcie IoT

01

02

03

04

05

08080

1010

Opaski w szpitalach-
bezpieczeństwo przede wszystkim

0808

09

10

https://www.lex-artist.pl/


▪ Resort zdrowia przygotował projekt przepisów, na których podstawie pracodawca będzie miał prawo sprawdzić, czy jego pracownik

jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

▪ Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że nie chodzi o zwolnienie z pracy, ale o to, aby np. do kontaktu z klientami byli

kierowani zaszczepieni pracownicy, a ci niezaszczepieni zostali oddelegowani do innych zadań. Dodatkowo projektowane regulacje

mają dawać możliwość weryfikacji przez przedsiębiorców, czy osoby korzystające z ich usług są zaszczepione przeciwko COVID-19.

▪ Aktualnie żaden przepis prawa nie jest podstawą, do tego aby pracodawca mógł żądać od pracownika zaszczepienia się przeciw

COVID-19. Pracodawca nie posiada prawa dostępu do informacji czy pracownik się zaszczepił. Brak obowiązku sprawia, że

szczepienia są całkowicie dobrowolne, i zarówno pracownicy, jak i kandydaci do pracy nie mają obowiązku ich wykonywania.

▪ Minister zdrowia w rozmowie z PAP podkreślił, że w dobie epidemii, pracodawcom trzeba dać narzędzia, które pozwolą im zachować

ciągłość działalności firmy. Niezaszczepiony pracownik jest ryzykiem i trudno temu zaprzeczyć. .

Źródło: Informacja o szczepieniu w pracy. Urzędy chcą wiedzieć (businessinsider.com.pl)
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▪ Od 1 stycznia 2022 roku szpitale na opaskach identyfikujących pacjenta mają podawać jego imię, nazwisko i datę urodzenia. 

Eksperci od RODO protestują, ponieważ ułatwia to identyfikację chorych. Ich zdaniem trzeba wprowadzić centralny system do 

sczytywania kodów z opasek.

▪ Szpitale cieszą się ze zmiany prawa, ponieważ mogą zapewnić pacjentom większe bezpieczeństwo. Brak na opasce imienia i 

nazwiska, to największe zagrożenie, jakie prawnicy wyrządzili pacjentom w Polsce -mówi Szymon Brzosko, dyrektor medyczny firmy 

Da Vita. Jego stanowisko podzielają inni dyrektorzy dużych placówek zdrowia.

Podkreślają jednak, że nie można rezygnować z kodów paskowych, a dane osobowe powinny być tylko ich uzupełnieniem.

▪ Eksperci od RODO krytykują nowe rozwiązanie. Niedopuszczalne jest zamieszczanie imienia i nazwiska, co jest najczęstszym 

naruszeniem, ale można wpisać nazwisko, płeć, kod kreskowy i już jest dobrze – wyjaśnia dr Aneta Sieradzka, adwokat, specjalistka 

od ochrony danych w ochronie zdrowia.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/jakie-dane-na-opasce-informacyjnej-pacjenta-zmiana-przepisow,509701.html
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▪ Sprawa dotyczy dwóch partii - Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. NSA w przypadku obu partii uznał, że

wyciągi i historie rachunków bankowych stanowią informację publiczną.

▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na PO twierdząc, że wyciągi i historie rachunków bankowych nie stanowią

informacji publicznej. Obrazują one operacje jakie są dokonywane przez podmiot, który zawarł z bankiem umowę bankową.

Potwierdzają stan konta – przychody i wydatki.

▪ W wyniku złożenia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 18 grudnia 2019 r., I OSK 1687/18, uchylił wyrok

pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się do konstytucyjnej

zasady jawności finansowania partii politycznych.

▪ NSA uchylił wyrok WSA i zobowiązał partię do wykonania wniosku. Podobna historia dotyczy Prawa i Sprawiedliwości

Źródło: Wyciągi i historie rachunków bankowych partii stanowią informację publiczną - Sieć Obywatelska Watchdog (siecobywatelska.pl)
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▪ Dzisiejsze RODO aktualności obfitują w informacje dotyczące branży medycznej. Tym razem zmiany w zasadach stosowania

monitoringu w szpitalach. O zmianach w przepisach pisaliśmy już w sierpniowych aktualnościach, tym razem skupimy się na

wątpliwościach ekspertów od RODO.

▪ Przypominamy, że istota proponowanych zmian w przepisach polega na rezygnacji z zasady, zgodnie z którą monitoring

prowadzony może być wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a o stosowaniu monitoringu będzie każdorazowo decydował

kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

▪ Zdaniem prawników z Fundacji Panoptykon przepisy o monitoringu w projekcie ustawy o jakości w ochronie zdrowia

doprowadzą do niekontrolowanego stosowania monitoringu w podmiotach leczniczych. Ich zdaniem powinno to zostać uznane

za systemowe naruszenie prawa pacjenta do poszanowania jego godności i intymności, gwarantowanego przez art. 30

Konstytucji RP.

▪ Dr. Paweł Litwiński, adwokat specjalizujący się w przepisach o RODO, twierdzi, że, przyjęcie propozycji zawartych w projekcie

spowoduje, że systemowo będzie brakować podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego w

podmiotach leczniczych. W rezultacie propozycje już na tym etapie pozostają niezgodnie z przepisami RODO, które wprowadzają

bardzo wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących zdrowia

Źródło: Eksperci o kamerach w sanitariatach i salach szpitalnych: zamach na RODO i godność - Dane osobowe - rp.pl
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▪ Na stornie niebezpiecznik.pl pojawił się komunikat o tym, że na miliony urządzeń korzystających z chipsetów Realteka do

obsługi połączeń Wi-Fi można się włamać i je zablokować

▪ Realtek poinformował 16.08.21 r. o 4 poważnych błędach dotyczących SDK dla swoich modułów Wi-Fi.

▪ Nad urządzeniami można przejąć kontrolę z poziomu sieci lokalnej ale także przez internet, jeśli odpowiednie porty są

dostępne. .

▪ Szczegółowy, techniczny opis exploitacji błędów można znaleźć na stronie IoT Inspektora, który odkrył błąd. Tam też znajduje

się lista wszystkich podatnych urządzeń.

Źródło: » Poważne dziury w milionach routerów, kamer i innym sprzęcie IoT. Winny chip Wi-Fi od Realteka -- Niebezpiecznik.pl --
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