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Tezy przedstawione w artykułach, zamieszczone w niniejszym materiale i niebędące wytycznymi organu
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autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.



Wielka Brytania rezygnuje z RODO
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▪ po opuszczeniu Unii Europejskiej, Wielka Brytania rezygnuje z RODO - jak wskazał brytyjski minister kultury Oliver Dowden –

„koniec z irytującymi komunikatami o ciasteczkach i pytaniami o zgodę na przetwarzanie danych”

▪ nowe regulacje ochrony danych i prywatności opartemają być „na zdrowym rozsądku”, a nie na „odhaczaniu okienek”

▪ wszelkie nowe ramy prawne RODO, na jakie zdecyduje się Wielka Brytania, będą ograniczone przez regułę adekwatności

ustanowioną przez Unię Europejską, która – jeśli uchwalone przez Zjednoczone Królestwo prawo nie będzie spełniało

określonych wymogów – może zamrozić transfer danych pomiędzy krajami UE a Wyspami

▪ celem wprowadzenia zmian nastąpi zmiana na stanowisku komisarza ds. informacji (ICO)

▪ „Reforma oznacza zmiany w naszym własnym prawie, które będzie oparte na zdrowym rozsądku, nie odhaczaniu okienek. Oznacza to,

że w ICO będziemy mieli lidera, który będzie prowadził nas w nową erę wzrostu i innowacji opartych na danych” – powiedział Dowden

▪ nowe reguły mają być ukłonem w stronę biznesu

▪ „Rząd chce priorytetowo traktować wzrost, szczególnie startupów i małych firm, a także przyspieszenie odkryć naukowych i pracę nad

ulepszeniem usług publicznych” – dodał Dowden

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/wlk-brytania-rezygnuje-z-rodo-to-duze-zmiany-w-ochronie-prywatnosci
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▪ kara została nałożona przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych (DPC) i zatwierdzona przez Europejską Radę Ochrony Danych

(EROD) - jest kilkakrotnie wyższa niż grzywna w wysokości 50 mln euro, wydana przez irlandzki organ nadzoru danych w

grudniu ub.r.

▪ po dwuletnim dochodzeniu okazało się, że WhatsApp nie ma jasności co do sposobu, w jaki przetwarza i udostępnia dane

Facebookowi – to samo dotyczy udostępniania danychmiędzyWhatsApp a innymi firmami należącymi do Facebooka

▪ dochodzenie wykazało, że WhatsApp naruszył art. 14 RODO, który stanowi, że administratorzy danych muszą zapewnić

osobom, których dane dotyczą, wystarczające informacje o sposobie gromadzenia i ich przetwarzania

▪ początkowo kara miała być niższa, jednak po wielu konsultacjach regulator kilkakrotnie podniósł jej wysokość – wskazał też

odpowiednie wymagania, aby WhatsApp podjął kroki w celu poprawy zgodności z RODO

▪ w podsumowaniu opublikowanym przez EROD stwierdzono, że naruszenia art. 14 RODO mają "bardzo poważny charakter" i

"dużą wagę", a same naruszenia stanowią "wysoki stopień zaniedbania"

▪ WhatsApp określił grzywnę jako "całkowicie nieproporcjonalną" i twierdzi, że odwoła się od kary

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/WhatsApp-ukarany-grzywna-w-wysokosci-225-mln-euro-Niejasne-zasady-udostepniania-danych,431256.html
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▪ na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano sprawozdanie Prezesa #UODO za rok 2020

▪ ze sprawozdania wynika m.in., że organ w 2020:

✓ dokonał analizy 7507 zgłoszeń naruszeń m.in. pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób

fizycznych

✓ wydał 13 decyzji administracyjnych w związku ze stwierdzeniem naruszenia ochrony danych osobowych

✓ wszczął z urzędu 28 postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku

z przypadkami naruszenia ochrony danych osobowych

✓ w sektorze publicznym zawiadomienia o incydentach z danymi osobowymi najczęściej nadsyłały do niego : jednostki

samorządu terytorialnego – 382, służbymundurowe – 163, administracja rządowa – 133

✓ został poinformowany w 224 przypadkach o zdarzeniach naruszających bezpieczeństwo danych przez podmioty inne niż

administratorzy danych np. przez przypadkowych odbiorców

Źródło: https://uodo.gov.pl/437
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▪ Chiny uchwaliły swoją pierwszą kompleksową ustawę regulującą ochronę danych osobowych – Ustawę o ochronie danych

osobowych w Chińskiej Republice Ludowej (Personal Information Protection Law of the People's Republic of China, PIPL)

▪ PIPL wejdzie w życie 1 listopada 2021 r.

▪ część rozwiązań PIPL w pewnym zakresie przypomina rozwiązania znane z RODO – np. oba akty mają zasięg eksterytorialny,

zapewniają różne prawa podmiotom danych osobowych, nakładają wysokie kary administracyjne (PIPL ustala karę do 50 mln RMB lub

5% rocznego przychodu ) za naruszenia oraz nakładają solidarną odpowiedzialność na podmioty, które wspólnie prowadzą czynności

przetwarzania danych

▪ PIPL zachowuje jednak unikalne cechy chińskie, odzwierciedlające podejście regulacyjne rządu do danych osobowych, zwłaszcza z

perspektywy transgranicznego przekazywania danych osobowych i systemu rozstrzygania sporów w interesie publicznym

▪ oprócz ochrony praw i interesów podmiotów danych osobowych, PIPL ma również na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego i

interesów publicznych

Źródło: mondaq.com/china/data-protection/1107816/china-passed-personal-information-protection-law-how-should-we-view-this-chinese-gdpr
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