


RODO - aktualności
8 sierpnia 2021 r.



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.



EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie 
WhatsApp Ireland

WSA oddalił skargę SGGW na decyzję 
Prezesa UODO. SGGW odwoływało się od 
kary na kwotę 50 tys. zł

Wyciek danych z Taurona - ciąg dalszy 
historii wycieku

Rekordowa kara dla Amazona za 
targetowanie reklam niezgodnie z RODO
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§ Organy nadzorcze, których sprawa dotyczy zgłosiły sprzeciwy zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO dotyczące m.in. stwierdzonych

naruszeń RODO, tego, czy konkretne dane, o których mowa, należy uznać za dane osobowe i konsekwencji z tym związanych,

a także adekwatności przewidywanych środków naprawczych

§ Po rozpatrzeniu sprzeciwów organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, irlandzki organ nadzorczy nie był w stanie osiągnąć

konsensusu, w związku z czym poinformował EROD, że nie zamierza się przychylać do zgłoszonych sprzeciwów

§ W dniu 28 lipca 2021r. EROD przyjęła wiążącą decyzję. Decyzja ta dotyczy podstaw sprzeciwów, które uznano za "mające

znaczenie dla sprawy i uzasadnione" zgodnie z wymogami z art. 4 pkt 24 RODO. EROD wkrótce formalnie dokona notyfikacji

decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy

§ Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe niniejszej sprawie dostępne pod linkiem: EDPB adopts Art.

65 decision regarding WhatsApp Ireland | European Data Protection Board (europa.eu)l

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2122

01 EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-art-65-decision-regarding-whatsapp-ireland_pl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2021/guidelines-042021-codes-conduct-tools-transfers_pl
https://uodo.gov.pl/pl/138/2122


§ Jesteście ciekawi jakie komunikatory są bezpieczne, a które nie? Koniecznie sprawdźcie opracowanie Kol. Marka Williamsa 

CISSPa z Australii: https://lnkd.in/erR3b_v

§ Bezpieczny komunikator internetowy musi być godny zaufania, ponieważ to właśnie za jego pośrednictwem będziemy wysyłać

wiadomości również z poufnymi informacjami

§ Czym się powinien wyróżniać bezpieczny komunikator? Musicie sprawdzić to sami.

§ Bezpieczny komunikator musi oferować szyfrowanie po stronie klienta (z ang. end-to-end) i dzięki temu zarówno treść

wiadomości, jak i klucz używany do odszyfrowania wiadomości są niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

§ Bezpieczny komunikator musi oferować możliwość automatycznego usuwania wiadomości. Nie wierzcie w kopie zapasowe

wiadomości przechowywane w chmurze i nie stawiajcie na ich zapis jedynie w lokalnej pamięci urządzenia.

§ Idealnie byłoby, aby aplikacja oferowała dostęp do siebie jedynie po wpisaniu hasła, kodu lub przejścia przez autentykację

systemem biometrycznym.

§ Źródło: Linkendin oraz Jakie są bezpieczne komunikatory internetowe? Wybieramy najlepsze (antyweb.pl)
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https://lnkd.in/erR3b_v
https://antyweb.pl/bezpieczny-komunikator-internetowy-zestawienie


§ Sprawa, którą zajmował się WSA dotyczy decyzji Prezesa UODO związanej z naruszeniem ochrony danych osobowych

kandydatów na studia w SGGW z listopada 2019 roku. Doszło wówczas do kradzieży prywatnego laptopa pracownika uczelni,

na którym zostały zapisane dane osobowe kandydatów na studia.

§ Przed sądem uczelnia próbowała wykazać, że to nie ona była administratorem danych, jakie znajdowały się w skradzionym

prywatnym komputerze jej pracownika. Jej zdaniem to pracownik był administratorem tych danych, ponieważ bez wiedzy

administratora, jak i z naruszeniem wewnętrznych procedur, przetwarzał dane rekrutacyjne studentów z okresu pięciu lat na

prywatnym sprzęcie.

§ WSA zgodził się z UODO, iż uczelnia naruszyła szereg zasad RODO, w tym m.in. zasadę integralności i poufności, zgodnie z którą

dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za

pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

§ WSA potwierdził też, że UODO prawidłowo nałożył karę na uczelnię, uwzględniając wszystkie okoliczności zawarte w art. 83 ust.,

2 RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2128
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https://uodo.gov.pl/pl/138/2128


§ Nagrania rozmów klientów Taurona z konsultantami pobrał internauta z Piły, który zgłosił błąd serwera Tauronowi i zażądał

okupu. 5 sierpnia 2021 r. został zatrzymany przez policję

§ Powodem wycieku było udostępnienie nagrań na webserwerze bez żadnego zabezpieczenia dostępu do katalogów.

Infrastruktura nie była monitorowana ani testowana pod kątem bezpieczeństwa, a przynajmniej nikt nie zauważył, że dane

klientów Taurona pobrać może każdy przez co najmniej miesiąc

§ Z odpowiedzi rzeczniczki Tauronu wynika, że to partnerzy Taurona odpowiadali za wybór infrastruktury oraz jej

bezpieczeństwo, czyli zlecanie testów bezpieczeństwa i monitoring.

§ Partnerami Taurona wspomnianymi przez rzeczniczkę okazały się małoznanane spółki. Spółki te oparły swoje działania

wykonywane na rzecz Taurona o usługi jeszcze jednego podwykonawcy, tworząc długi łańcuch dostaw. Takie rozwiązanie nie

ułatwiło reakcji na incydent.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/to-on-pobral-dane-klientow-taurona/?similarpost=TOP10
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https://niebezpiecznik.pl/post/to-on-pobral-dane-klientow-taurona/?similarpost=TOP10


§ 746 mln euro kary zapłaci firma Amazon za niezgodne z prawem targetowanie reklam – zadecydował organ ochrony danych w

Luksemburgu, gdzie firma ma swoją siedzibę.

§ Decyzja luksemburskiego organu zapadła w wyniku skargi złożonej przez francuską organizację La Quadrature du Net w imieniu

10 tys. osób, których prawa były naruszane. Amazon ma 6 miesięcy na dostosowanie się do niej. Jeśli tego nie zrobi, poza 746

milionami euro kary zapłacił dodatkowe 746 tys. euro za każdy dzień niezgodnego z prawem przetwarzania danych swoich

użytkowników.

§ Decyzja w jej sprawie może mieć kapitalne znaczenie również dla procesu wytoczonego z takich samych powodów

Facebookowi przez austriacką organizację noyb (na której czele stoi Max Schrems)

§ Jeśli decyzja luksemburskiego organu zostanie utrzymana firmy internetowe nie będą mogły jednak targetować reklam w

oparciu o dane swoich użytkowników i użytkowniczek, twierdząc, że to jest element świadczonej usługi, czy to zakupów online,

medium społecznościowego czy serwisu streamingowego.

Źródło: Rekordowa kara dla Amazona za targetowanie reklam niezgodnie z RODO | Fundacja Panoptykon
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https://www.politico.eu/https:/www.politico.eu/article/amazon-fined-e746m-for-violating-privacy-rules/article/amazon-fine-luxembourg-europe-privacy-champion/
https://www.laquadrature.net/en/2021/07/30/amazon-fined-746-million-euros-following-our-collective-legal-action/
https://panoptykon.org/amazon-rekordowa-kara-rodo
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