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Xiaomi odpiera zarzuty Litwinów: 
przestrzegamy RODO

E-faktury już od października – nowe 
zasady fakturowania a RODO
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▪ władze litewskie stwierdziły, że urządzenia z Chin są niebezpieczne, ponieważ mają wbudowane funkcje służące do cenzury

▪ w informacjach przekazanych przez Litwinów została wymieniona m.in. firma Xiaomi

▪ chiński gigant odpiera zarzuty – firma podkreśla, że jej urządzenia nie cenzurują komunikacji dotyczy to treści, zarówno

odczytywanych, jak i wysyłanych

▪ Xiaomi nigdy nie ograniczało i nie będzie ograniczać ani blokować osobistych działań użytkowników smartfonów, takich jak

wyszukiwanie, dzwonienie, przeglądanie stron internetowych czy korzystanie z oprogramowania komunikacyjnego innych firm –

czytamy w oświadczeniu

▪ W pełni szanujemy i chronimy prawa wszystkich użytkowników oraz przestrzegamy ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej

o ochronie danych (RODO) – komunikuje producent smartfonów

Źródło: https://biznesalert.pl/xiaomi-odpiera-zarzuty-litwinow-przestrzegamy-rodo/
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▪ „Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców” to przygotowany przez UODO miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na

najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów, m.in. takie jak:

Czy szkoła i na jakiej podstawiemoże przetwarzać dane osobowe rodziców w dzienniku lekcyjnym?

▪ w przypadku prowadzenia przez szkoły dzienników lekcyjnych podstawą do przetwarzania danych jest przepis prawa

Czy rodzice innych uczniów mogą mieć wgląd w dzienniku elektronicznym do informacji dotyczących nie swojego dziecka?

▪ prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, co oznacza, że dostęp do danych

w nim zawartych mają tylko osoby uprawnione, np. rodzice uczniów – w zakresie, który dotyczy wyłącznie ich dziecka/dzieci, i

osoby upoważnione (np. nauczyciele)

Jeśli budynek szkolny lub jego najbliższe otocznie jest monitorowany, to czy miejsca te powinny być oznaczone graficznie?

▪ tak, obowiązek ten wynika z przepisów oświatowych.

Z kimmogę w szkole porozmawiać o ochronie danych osobowych?

▪ jeśli szkoła ma wyznaczonego inspektora ochrony danych (IOD), to z nim najlepiej porozmawiać na temat obowiązujących

przepisów, podstaw i celów, w których szkoła przetwarza dane osobowe uczniów
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Czy szkoła może opublikować na stronie internetowej wyniki i osiągniecia uczniów zdobyte podczas różnych konkursów lub

olimpiad?

▪ publikacja ogólnej informacji o wynikach, bez wyraźnego wskazania, który uczeń jaki wynik osiągnął, będzie możliwa bez

uprzedniej zgody rodziców ucznia

Czy szkoła możne informować o osiągnięciach uczniów podczas uroczystości szkolonych?

▪ publiczne wyczytywanie w czasie uroczystości szkolnej imion i nazwisk uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia

edukacyjne uznać należy za czynności dozwolone i niewymagające uprzedniej zgody rodziców ucznia – albo w przypadku

ucznia pełnoletniego – przez samego ucznia

Czy szkoła ma prawo udostępnić informacje o postępach w nauce czy zachowaniu ucznia np. babci lub dziadkowi, których rodzice

upoważnili do obioru danego ucznia ze szkoły?

▪ tylko osoby uprawnione otrzymają informacje o dziecku – każdorazowe udostępnienie danych dotyczących ucznia musi mieć

podstawę w obowiązujących przepisach prawa, na które powinny się one powołać

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2164
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▪ nowe badanie pokazało tendencję do porzucania platform cyfrowych przez użytkowników z powodu wymogu podania zbyt dużej

ilości danych osobowych - nie lubimy również, gdy logowanie do usługi jest uciążliwe

▪ badanie przeprowadzone przez Ping Identity pokazuje, w jaki sposób zmienia się sposób korzystania z sieci i wymagania internautów

▪ zdaniem firmy konsumenci coraz częściej doświadczają frustracji i porzucają markę, jeśli ta nie jest w stanie zrównoważyć wygody

korzystania i prywatności

▪ użytkownicy nie wahają się szukać alternatyw, które zaoferują lepsze doświadczenia, co jest oczywiście ważną wiadomością dla firm

▪ z badania przeprowadzonego na grupie 3400 osób ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Australii dowiedzieliśmy się,

że aż 85 proc. klientów jest zainteresowanych tym, jak serwisy internetowe udostępniają ich dane osobowe

▪ aż 72 proc. uważa, że znalezienie takich informacji nie jest proste

▪ również 72 proc. ręcznie dostosowało ustawienia swojego profilu, aby kontrolować prywatność, natomiast 60 proc. badanych

wskazało, że zrezygnowało co najmniej z jakiegoś konta właśnie z powodu na kwestię prywatności

▪ do tego 77 proc. ankietowanych zrezygnowało z zakładania konta z różnych powodów, w tym 40 proc. ze względu na żądanie zbyt

dużej liczby danych osobowych

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/internauci-porzucaja-serwisy-ktore-zadaja-zbyt-duzej-ilosci-danych-osobowych/4yrh6lp
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▪ już w październiku rusza rządowy system e-faktur – docelowo faktury wystawiane będą wyłącznie elektronicznie i wszystkie trafiać

będą na serwer Ministerstwa Finansów – już wkrótce system stanie się obowiązkowy dla wszystkich firm, a faktury papierowe zostaną

całkowicie wyeliminowane

▪ nowelizacja ustawy o VAT zakłada wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, który gromadzić będzie wszystkie faktury wystawiane

przez polskich przedsiębiorców

▪ nowy system e-Faktur opiera się na wprowadzeniu elektronicznej faktury w postaci ustrukturyzowanego pliku, który tworzony będzie

zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem – taki wystandaryzowany plik wysyłany będzie nie tylko kontrahentowi, ale

trafi również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa

▪ system zostanie uruchomiony już 1 października 2021 roku - przez pierwsze trzy miesiące funkcjonować będzie tylko w trybie

testowym, właściwy system e-faktur ruszy 1 stycznia 2022 roku i przez pierwszy rok jego wdrożenie w firmie będzie dobrowolne

▪ faktury dostępne w rządowej bazie danych nie ulegną zniszczeniu, przez co nie będzie już konieczności wydawania duplikatów faktur

▪ również sam podatnik nie będzie miał obowiązku przechowywania faktur, gdyż będą one przechowywane na serwerze Ministerstwa

przez okres 10 lat

▪ nowy system na pewno wpłynie na wdrożone w podmiotach rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych – m.in. kwestie

związane z retencją przetwarzanych danych oraz miejscem ich przechowywania i udostępniania
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▪ Jakie są zagrożenia prywatności związane z komunikacją za pośrednictwem strony na Facebooku? – norweski organ ochrony danych

przeprowadził ocenę ryzyka i DPIA Facebooka w oparciu o obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych

▪ punktem wyjścia do oceny było wykorzystanie Facebooka w działaniach komunikacyjnych, a celem było założenie strony na

Facebooku - pierwotnym i podstawowym celem raportu było umożliwienie podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie

▪ organ doszedł do wniosku, że nie powinien wykorzystywać Facebooka w swoich działaniach komunikacyjnych – ryzyko naruszenia

praw i wolności użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem strony na Facebooku jest zbyt duże

▪ organ podkreśla, że jako właściciel strony na Facebooku nie byłby w stanie wdrożyć środków w celu zadowalającego złagodzenia tego

ryzyka

▪ ustalono również, że organ nie będzie w wystarczającym stopniu zgodny z art. 26 RODO dotyczącym współadministrowania,

ponieważ standardowe porozumieniemiędzy Facebookiem a nim jest niewystarczające

▪ norweski organ doszedł również do wniosku, że nie jest możliwe spełnienie wymagań art. 25 RODO w zakresie ochrony danych w

fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

Źródło: https://www.datatilsynet.no/en/news/2021/norwegian-data-protection-authority-choose-not-to-use-facebook/
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