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Irlandia wszczęła dochodzenia w sprawie 
ochrony danych na TikToku

Słowacki organ nakazuje administratorowi 
usunięcie zbioru 88 zdjęć
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▪ irlandzka Komisja Ochrony Danych, będąca czołowym organem regulacyjnym UE dla wielu firm posiadających siedzibę w

Irlandii, postanowiła wszcząć dwa dochodzenia w sprawie nieprzestrzegania przez platformę przepisów RODO

▪ pierwsze z nich dotyczy „zgodności polityki TikToka z wymogami RODO dotyczącymi ochrony danych już w fazie projektowania i

domyślnej ochrony danych, bo dotyczą one przetwarzania danych osobowych w kontekście ustawień platformy dla

użytkowników poniżej 18 roku życia oraz weryfikacji wieku osób poniżej 13 roku życia”

▪ kontroli poddane zostanie również to, czy sposób przetwarzania danych przez platformę jest wystarczająco przejrzysty dla

niepełnoletnich użytkowników.

▪ z kolei drugie dochodzenie ma na celu zbadanie zgodności zasad TikToka z postanowieniami RODO związanymi z

przekazywaniem danych osobowych do krajów trzecich oraz przekazywania tych danych do Chin

▪ co ciekawe, Irlandzka Komisja Ochrony Danych została skrytykowana przez europejskich regulatorów z powodu podjęcia zbyt

pochopnych kroków

Źródło: https://cyberdefence24.pl/irlandia-wszczela-dochodzenia-w-sprawie-ochrony-danych-na-tiktoku
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▪ w najnowszym, wrześniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

WERYFIKOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

▪ gdy do obowiązków pracownika należy prowadzenie służbowego pojazdu, celowe może być okresowe weryfikowanie przez

pracodawcę jego uprawnień w tym zakresie

▪ pracodawca powinien jednak określić częstotliwość takiej kontroli, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w

obowiązujących u niego regulaminach

DOPEŁNIANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZYWSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW DRUGIEJ INSTANCJI

▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił opinię Prezesa UODO, że w zakresie prowadzenia postępowania

administracyjnego pierwszej i drugiej instancji, komendant wojewódzki oraz Komendant Główny Policji są odrębnymi

administratorami, zobowiązanymi do dopełnienia obowiązku informacyjnego

USŁUGI BANKOWE DLA PUP BEZ UMOWY POWIERZENIA

▪ powiatowy urząd pracy, przekazując bankowi listy bezrobotnych, którym mają być wypłacane świadczenia, nie powinien

zawierać umowy powierzenia przetwarzania
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POTWIERDZANIE ODBYCIA ZABIEGU FIZJOTERAPII DOMOWEJ

▪ w obecnym stanie prawnym dla potwierdzenia odbycia zabiegu fizjoterapii domowej nie można pobierać odcisku palca

pacjenta

KLASYFIKACJA ZAWODÓW BEZ ABI

▪ z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zniknie administrator bezpieczeństwa

informacji (ABI)

KARY

▪ Holandia: TikTok ukarany za naruszenie prywatności dzieci

▪ Francja: MONSANTO ukarane za niepoinformowanie klientów o użyciu ich danych

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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▪ zgodnie z nowym art. 6o ust. 1a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w włodarze zyskali uprawnienia do

tego, by w celu weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji śmieciowych skorzystać z baz danych gminnych jednostek

organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

▪ przepis jest ogólnikowy i stawia w kłopocie zarówno włodarzy, jak i podmioty, które będą zobowiązane przekazać dane - z noweli nie

wynika bowiem, jakich kategorii danych może żądać wójt

▪ obawy ekspertów związane z tym, że lakoniczność przepisów będzie dla administratorów kłopotem, podziela Monika Krasińska,

dyrektor departamentu orzecznictwa i legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

▪ choć sam projekt nowelizacji był konsultowany z UODO, to rozwiązania prawne zakładające pozyskiwanie przez gminy danych o

mieszkańcach od gminnych jednostek organizacyjnych pojawiły się na dalszym etapie procesu legislacyjnego i nie były oceniane przez

UODO pod kątem ewentualnych ryzyk związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

▪ nie była także przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych, a z naszych doświadczeń wynika, że istnieje duże ryzyko

związane np. z łączeniem baz danych, które są prowadzone przez różne podmioty do realizacji różnych zadań

▪ UODO deklaruje, że będzie wnikliwie się przyglądać, jak będą one wykorzystywane w praktyce i kontrolować, czy odbywa się to z

poszanowaniem zasad i gwarancji wynikających z RODO

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8246453,odpady-uodo-sprawdzi-jak-gminne-jednostki-przekazuja-dane.html
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▪ agencja specjalizująca się w pracy dziennikarskiej i fotograficznej w dziedzinie stylu życia, przetwarzała zbiór 88 zdjęć wykonanych w

ciągu ostatnich 7-15 lat, reprezentujących osoby uczestniczące w różnych wydarzeniach społecznych

▪ zdjęcia zostały opublikowane na stronie internetowej, a także oferowane do sprzedaży internetowej

▪ jedna z osób skorzystała z prawa do usunięcia danych określonego w art. 17 RODO – nie wyraziła zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych i podkreśliła, że nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do przetwarzania

▪ administrator odrzucił żądanie wskazując, że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi w odniesieniu do

jego działalnościmedialnej

▪ słowacki organ ochrony danych ustalił, że wszystkie wzięte pod uwagę zdjęcia stanowią dane osobowe– na podstawie miniatury i

opisu zdjęć, można było określić kim jest dana osoba, w jakim wydarzeniu uczestniczyła, kim była jej firma oraz jej cechy osobiste

▪ organ zdecydował, że administrator musi usunąć wszystkie zdjęcia ze strony internetowej wraz z imieniem i nazwiskiem osoby,

adresem URL oraz metadanymi umożliwiającymi dostęp do zdjęć

▪ prawo do ochrony danych osobowych należy zrównoważyć z wolnością wypowiedzi i informacji - aby uzasadnić ingerencję w prawo

do prywatności, administrator powinien był wykazać silny interes publiczny lub uzasadnione ograniczenie oczekiwań dotyczących

prywatności

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/slovenian-sa-orders-controller-delete-collection-88-photos-according_en
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▪ CNIL przeprowadził w 2019 roku kontrolę w grupie AG2R LA MONDIALE – celem tego była weryfikacja zgodności operacji

przetwarzania realizowanych w ramach jego zadania zarządzania emeryturami uzupełniającymi pracowników sektora prywatnego i

jego działalnością ubezpieczeniową

▪ w trakcie kontroli i późniejszych wymian informacji CNIL stwierdził, że grupa ubezpieczeń wzajemnych AG2R LA MONDIALE (SGAM

AG2R LA MONDIALE) przechowywała dane o milionach osób przez zbyt długi czas i nie wywiązywała się ze swoich obowiązków

informacyjnych w kontekście akwizycji telefonicznych

▪ na podstawie tych elementów CNIL uznał, że firma nie zastosowała się do art. 5 ust. 1 e) oraz 13 i 14 RODO.

▪ spółka nie wdrożyła określonych przez siebie okresów przechowywania – w efekcie dane prawie 2000 potencjalnych klientów, którzy

nie mieli żadnego kontaktu z firmą, były przechowywane dłużej niż trzy, pięć lat

▪ rozmowy telefoniczne wykonywane przez podmioty przetwarzające dane na rzecz spółki były nagrywane bez informowania osoby, z

którą się kontaktowano o zasadzie nagrywania lub o prawie sprzeciwu wobec tego – osoby te nie miały możliwości uzyskania

wyczerpujących informacji na temat przetwarzania ich danych

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/french-dpa-175-million-penalty-against-ag2r-la-mondiale_en
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