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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.
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▪ organ nadzorczy nałożył na Bank Millennium S.A karę w wysokości ponad 363 tys. zł. za niezgłoszenie naruszenia oraz

niepowiadomienie w pełni osób o zdarzeniu

▪ UODO o naruszeniu dowiedział się ze skargi – wynikało z niej, że doszło do zgubienia przez firmę kurierską korespondencji z

danymi osobowymi, takimi jak: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania, numery rachunków bankowych, numer

identyfikacyjny nadawany klientom banku

▪ skarżący zostali o tym fakcie powiadomieni przez Bank, ale informacje na ten temat nie były wystarczające

▪ w toku sprawy okazało się, że bank uznał, że ryzyko negatywnych konsekwencji dla osób dotkniętych naruszeniem jest średnie,

dlatego nie zgłosił tego naruszenia organowi oraz nie zrealizował w pełni obowiązku powiadomienia osób

▪ UODO zwrócił uwagę, że gdyby w omawianej sprawie administrator powiadomił organ nadzorczy, to dostałby wówczas

informację, że należy także powiadomić o naruszeniu osoby
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▪ UODO wskazał, że z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, biorąc pod uwagę możliwość szkodliwego

wpływu na prawa lub wolności osób, nie jest istotne czy nieuprawniony odbiorca w istocie wszedł w posiadanie danych i się z

nimi zapoznał, ale sam fakt, że wystąpiło takie ryzyko

▪ nie bez znaczenia jest także kwestia zakresu danych osobowych objętych naruszeniem, a więc nie tylko imienia i nazwiska, ale

także numeru PESEL, który powinien podlegać ochronie

▪ UODO decydując o nałożeniu kary wziął pod uwagę m.in. to, że w toku postępowania Bank w dalszym ciągu nie zrealizował

obowiązków związanych z naruszeniem, jak i niezadowalający stopień współpracy z organem nadzoru, umyślność działania oraz

charakter i wagę naruszenia

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2211
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▪ w związku z otrzymaniem znacznej liczby skarg dotyczących serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com, prowadzonego

przez litewską spółkę Vinted UAB, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności tej

strony z przepisami RODO

▪ utworzono w tym celu zespół zadaniowy, wspierany przez Europejską Radę Ochrony Danych, którego pierwsze spotkanie

odbyło się 8 listopada

▪ organy ochrony danych koncentrują się w szczególności na następujących kwestiach: wymaganiu przez operatora strony

internetowej przesłania skanu dowodu tożsamości, w celu odblokowania środków otrzymanych ze sprzedaży na koncie

użytkownika oraz związanej z tym podstawie prawnej, a także na procedurze i kryteriach blokowania konta oraz odpowiednich

okresach przechowywania danych

▪ w związku z tym, że główna siedziba spółki Vinted znajduje się na Litwie, wiodącym organem nadzorczym jest litewski organ

ochrony danych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2213
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▪ UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych

▪ według UODO, wiele starszych osób ma problem z rozpoznaniem fałszywych wiadomości, poprzez które cyberprzestępcy próbują

wyłudzać dane internautów – w poradniku czytamy, że z badania przygotowanego przez serwis ChronPESEL.pl i KRD pod patronatem

UODO wynika, że zaledwie nieco ponad 12 proc. spośród ankietowanych starszych użytkowników sieci wie, jak zadbać o

bezpieczeństwo swoich danych

▪ UODO radzi starszym użytkownikom sieci, aby uważali na to, co i komu udostępniają na swój temat w internecie, przestrzegając ich

przed przekazywaniem danych osobowych nieznanym osobom i podmiotom

▪ urząd zachęca, aby aktywnie pytać o to, w jakim celu dane mają być gromadzone i przetwarzane, a także weryfikować tożsamość

podmiotów, które chcą je pozyskać

▪ organ w swoim poradniku przypomina również, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć swoich dokumentów

▪ UODO przypomina, że zgodnie z prawem zatrzymanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest karane

▪ w poradniku zwrócono uwagę także na zagrożenia, jakie wiążą się z podawaniem danych przez telefon

▪ publikacja UODO ostrzega również przed zbyt pochopnym udostępnianiem danych np. w formularzach, ankietach i umowach

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2212 https://cyberdefence24.pl/jakie-ryzyka-czyhaja-w-sieci-na-jej-najbardziej-doswiadczonych-zyciowo-starszych-uzytkownikow
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▪ w najnowszym, listopadowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemymiędzy innymi:

PESEL JAKO LOGIN DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

▪ PESEL nie powinien być wykorzystywany jako login do systemu informatycznego czy portalu

▪ mimo że stanowisko polskiego organu ds. ochrony danych osobowych dotyczące wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do

systemu informatycznego czy portalu jest niezmienne, wciąż zdarza się wprowadzanie tego typu budzących zastrzeżenia rozwiązań

WIELU PEŁNOMOCNIKÓW BŁĘDNIE, A PRZEZ TO NIESKUTECZNIE, ZAWIADAMIA O WYZNACZENIU IOD

▪ o wyznaczeniu (zmianie danych lub odwołaniu) IOD lub jego zastępcy administratorzy/podmioty przetwarzające mogą zawiadomić

przez pełnomocnika

▪ jednak, aby zawiadomienie było skuteczne, pełnomocnik musi pamiętać o spełnieniu warunków związanych z elektroniczną postacią

zawiadomienia oraz elektroniczną formą pełnomocnictwa, a także o przesłaniu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (chyba że

przepisy zwalniają od jej uiszczenia)

▪ przed przystąpieniem do wysłania zawiadomienia warto przygotować sobie pełnomocnictwo oraz dowód dokonania opłaty skarbowej
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JAK EFEKTYWNIE PROWADZIĆ PRACE NAD KODEKSEM POSTĘPOWANIA

▪ dotychczasowych doświadczeń Urzędu Ochrony Danych Osobowych zebranych w czasie prac na projektami kodeksów postępowania

wynika, że środowiska inicjujące prace nad tymi dokumentami popełniają różnego rodzaju błędy

KONSULTACJE KODEKSU POSTĘPOWANIA POWINNY BYĆ SZEROKIE, LECZ PODSUMOWANIE SYNTETYCZNE

▪ przeprowadzenie konsultacji projektu kodeksu postępowania to niezmiernie ważny etap poprzedzający złożenie wniosku o jego

zatwierdzenie Prezesowi UODO

▪ konsultacje służą m.in. uzyskaniu - zarówno od podmiotów, które w przyszłości będą stosować uregulowania kodeksu, jak i od osób,

których dane będą przetwarzane – informacji na temat ich oczekiwań co do przygotowanego projektu, jak również interpretacji jego

uregulowań

▪ na ich podstawie możliwe jest dokonanie stosownych modyfikacji projektowanych postanowień, tak by były zgodne z przepisami, a

jednocześnie jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich odbiorców kodeksu

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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