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▪ członek zarządu spółki nie ma prawa domagać się usunięcia swych danych z bazy przedsiębiorców – uznał NSA, nawet gdy

chodzi o historyczne informacje.

▪ precedensowy wyrok NSA powinien raz na zawsze uciąć spekulacje dotyczące danych pozyskiwanych z publicznie dostępnych

rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy

▪ po pierwsze, w wyroku przesądza się, że pozyskanie danych osobowych z rejestru publicznego i następnie wykorzystywanie

tych danych w prowadzonej przez siebie i zgodnej z prawem działalności mieści się w granicach przesłanki prawnie

uzasadnionego interesu

▪ po drugie, sąd podkreślił, że dla oceny istnienia uzasadnionego interesu nie ma znaczenia, czy dane są wykorzystywane do

działalności odpłatnej czy nie

▪ NSA w swym wyroku zważył dwie wartości - z jednej strony prawo do prywatności członka zarządu spółki, z drugiej zaś prawo

obywateli do informacji publicznej oraz pewność obrotu gospodarczego - szala przechyliła się na rzecz tych ostatnich wartości
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▪ dlatego też skład orzekający uznał, że Fundacja Moje Państwo, która udostępnia rejestr spółek, stowarzyszeń i fundacji, ma

uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osób zasiadających dziś czy też w przeszłości w ich władzach

▪ spór o prawo do przetwarzania tych danych rozpoczął się w 2019 r., kiedy to członek zarządu jednej ze spółek handlowych

zażądał od Fundacji Moje Państwo, by ta przestała przetwarzać jego dane (w tym numer PESEL) i wykasowała je z

prowadzonego przez siebie serwisu internetowego Rejestr.io

▪ administrator odmówił uwzględnienia wniosku o wykasowanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do

którego trafiła skargamężczyzny, również uznał, że fundacja posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych

▪ sądy, najpierwWojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a teraz NSA w pełni zgodziły się z tą decyzją

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8308177,nsa-fundacji-moje-panstwo-rejestr-io-dane-osobowe.html
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▪ jeśli nie ma konfliktu interesów i przeciążenia pracą, to IODmoże też być specjalistą ds. zgodności

▪ UODO podkreśla, że przepisy dyrektywy ws. sygnalistów nie regulują kwestii łączenia zadań osób zajmujących się obsługą

zgłoszeń z innymi zadaniami – dlatego każda jednostka będzie musiała sama ocenić, czy w przypadku jej inspektora jest to

możliwe

▪ nie jest to jednak wykluczone, bo z art. 38 ust. 6 RODO wynika, że IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki - o ile

administrator lub podmiot przetwarzający zapewnią, że nie spowodują one konfliktu interesów

▪ konflikt interesów następuje, jeśli nie można pogodzić prawidłowego wykonywania zadań IOD z realizacją innych zadań, gdyż

pomiędzy zadaniami występuje sprzeczność, uniemożliwiająca odpowiednią ich realizację

▪ konflikt interesów może być również rezultatem nadmiaru obowiązków przydzielonych do wykonania IOD, jeśli IOD musi

wybrać między obowiązkami, jakie będzie realizował, a tymi, którym nie podoła z powodu braku czasu na ich wykonanie

▪ dodatkowo, przewidziana w RODO zasada rozliczalności wymaga w szczególności, aby administratorzy wykazywali logikę, na

której oparli swoje decyzje, i potrafili uzasadnić, dlaczego przyjęli określone rozwiązania

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8309734,jesli-nie-ma-konfliktu-interesow-i-przeciazenia-praca-to-iod-moze-tez-byc-specjalista-ds-zgodnosci.html
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▪ w opiece zdrowotnej informacje muszą być odpowiednio zabezpieczone i chronione, a jednocześnie powinna być możliwość

wykorzystania ich do celów statystycznych i naukowych

▪ dane medyczne podlegają regulacjom RODO, które mają na celu zapewnienie prywatności pacjentów – pierwszym ważnym krokiem

do przestrzegania tych przepisów, a także do uwzględnienia obaw związanych z prywatnością, jest rozwój anonimizacji danych

▪ w rozwoju procesu anonimizacji danych medycznych może pomóc sztuczna inteligencja, która ma potencjał zrewolucjonizować

opiekę zdrowotną

▪ nadmierna anonimizacja sprawia, że dane tracą swoją użyteczność – głównym problemem w szpitalach jest obawa przed

cyberatakami, placówki medyczne są przestraszone, że może dojść do wycieku danych i identyfikacji, więc starają się zabezpieczyć

dane tak bardzo, jak tylko jest to możliwe i często przyczynia się to do tego, że dane są pozbawione wartości, która mogłaby przydać

się w analizach i badaniach

▪ sztuczna inteligencja może pomóc w szyfrowaniu danych, aby nie traciły swojej wartości i były odpowiednio zabezpieczone przed

hakerami

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8310264,sztuczna-inteligencja-pomaga-chronic-dane-medyczne.html
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▪ w czasie korzystania z urządzeń mobilnych bardzo często udostępniamy informacje o swojej aktywności w Internecie, w tym swoje

dane osobowe, które są następnie wykorzystywane do przedstawiania nam spersonalizowanych reklam. Informacje o nas mogą

zbierać - i przekazywać innym podmiotom - zarówno twórcy aplikacji, jak i autorzy systemów operacyjnych

▪ Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku ze zmianą zasad polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

na urządzeniachmarki Apple

▪ dotyczy to wszystkich produktów z systemami operacyjnymi: iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 oraz ich późniejszych wersji

▪ na podstawie analizowanej zmiany rozszerzone zostały obowiązki w zakresie konieczności uzyskania przez aplikacje zgody na

śledzenie aktywności użytkowników - w praktyce oznacza to, że na systemach operacyjnych iOS znacząco ograniczona została

możliwość pozyskiwania danych osobowych celem wysyłania spersonalizowanych reklam przez aplikacje zewnętrznych firm

▪ nie oznacza to jednak, że informacje o użytkownikach przestały być zbierane i nie otrzymują oni zindywidualizowanych reklam –

pojawiły się jednocześnie wątpliwości czy ustanowione przez Apple zasady nie miały na celu promocji własnej usługi reklamowej

Apple Search Ads, comogłoby naruszać reguły konkurencji

▪ postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom

Źródło: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/prezes-uokik-wszczyna-postepowanie-ws-urzadzen-apple,104168.html
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▪ około 25 tys. osób przystąpiło do zbiorowego pozwu przeciwko holenderskiemu resortowi zdrowia w związku z kradzieżą danych

osobowych pacjentów - do incydentu doszło na początku roku

▪ pracownicy call center przychodni GGD pobierali z systemów prywatne dane osób, które poddały się testowi na obecność Covid-19 i

sprzedawali je na czarnym rynku - informował wówczas portal RTL Nieuws

▪ teraz fundacja ICAM wystąpiła w imieniu tysięcy poszkodowanych do sądu i domaga się odszkodowania w wysokości 1,5 tys. euro dla

osób, których dane zostały skradzione oraz 500 euro dla tych, których dane znajdowały się w systemach GGD i „były narażone na

kradzież”

▪ pozew jest skierowany przeciwko ministerstwu zdrowia, ponieważ resort jest „odpowiedzialny za projektowanie systemów

informatycznych wykorzystywanych przez GGD” - twierdzą przedstawiciele fundacji

Źródło: https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/zbiorowy-pozew-przeciwko-holenderskiemu-resortowi-zdrowia-chodzi-o-kradziez-danych
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