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Japonia: wyciek danych osobowych z Policji

Dane niezaszczepionych będą 
przekazywane sanepidom

01

02

03

04

05

06

08

0606

080

Rada Wolności Słowa a RODO

080808

06

05

06

07

08Co trzeci Polak doświadczył zagrożeń 
związanych z cyberprzestępczością

0505

05050506

05050507

05050506

Chiny: zniknęło 1,5 miliona aplikacji –
wystarczyło nakazać dbać o prywatność05

Grudniowy newsletter UODO06

https://www.lex-artist.pl/


▪ do zdarzenia doszło w oddziale Policji metropolitalnej w Tokio, o czym lokalne media dowiedziały się 27 grudnia

▪ na komisariacie zaginęły dwie dyskietki, zawierające dane osobowe 38 osób

▪ na dyskietkach znajdowały się nazwiska, płeć i daty urodzenia osób w wieku od 20 do 80 lat

▪ policja informuje, że nie ma dowodów na wykorzystanie zaginionych danych osobowych przez osoby trzecie i przeprasza 38

poszkodowanych

▪ funkcjonariusze obiecują pomoc w zarządzaniu danymi osobowymi, a także podjęcie środków zapobiegawczych, by taka

sytuacja niemiałamiejsca w przyszłości

▪ co się mogło stać z dyskietkami? prawdopodobnie ktoś je wyrzucił przez przypadek

▪ dyskietki trafiły do Policji w grudniu 2019 i lutym 2021 roku – funkcjonariusze mieli sprawdzić, czy osoby starające się o

mieszkania komunalne miały powiązania z przestępczością zorganizowaną (nie miały), a nośniki miały być zabezpieczone w

zamkniętym archiwum

▪ sprawa wyszła na światło dzienne, gdy zarządca lokali znów zgłosił się z pytaniem na komisariat – po nośnikach nie było śladu

Źródło: https://www.telepolis.pl/tech/bezpieczenstwo/policja-wyciek-danych-japonia-dyskietki
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▪ projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych ma z jednej strony zapobiegać

bezpodstawnemu zawieszaniu kont czy konkretnych treści, a z drugiej zaś gwarantować usuwanie wpisów naruszających dobra

osobiste, dobre obyczaje czy też dezinformujących - mają się tym zajmować same portale społecznościowe, ale od ich decyzji

będzie można się odwołać do specjalnie utworzonego ciała, jakim ma być RadaWolności Słowa

▪ Prezes UODO zgłosił zastrzeżenia co do zakresu danych osobowych użytkowników, jakie ma przetwarzać RadaWolności Słowa

▪ zgodnie z projektem będzie ona miała dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań, w tym

do danych szczególnych (art. 9 ust. 1 RODO) – tymczasem nie sprecyzowano, co mieści się w zakresie wspomnianych zadań

ustawowych rady

▪ przepisy muszą w sposób konkretny wskazywać cele przetwarzania danych, tym bardziej szczególnych – równie ważne jest też

ustalenie okresu retencji danych, który powinien być uzależniony od celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane i mają być

przetwarzane

▪ obsługą merytoryczną i administracyjną rady ma się zajmować Urząd Komunikacji Elektronicznej - według UODO nie wiadomo,

na jakich zasadach UKE będzie mógł przetwarzać dane, do których dostępma mieć Rada

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8326636,media-spolecznosciowe-portale-internetowe-uodo.html
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▪ według cyklicznego badania realizowanego na zlecenie BIK pt. "Cyberbezpieczeństwo Polaków", w ciągu ostatniego półrocza udział

osób dostrzegających zwiększone ryzyko wyłudzenia danych osobowych wzrósł do 71 proc.

▪ wzrosła także liczba Polaków, którzymieli kontakt z cyberprzestępczością

▪ 38 proc. respondentów doświadczyło phishingu, czyli metody, w której oszust podszywa się pod legalne firmy, stosując przy tym

nazwy stron internetowych i adresy e-mail łudząco przypominające autentyczne

▪ 33 proc. badanych przyznało, że uległo wyłudzeniu pieniędzy w wyniku skorzystania z tzw. super okazji, a dane 30 proc.

ankietowanych osób znalazły się w niebezpieczeństwie w wyniku ich wycieku z różnych instytucji

▪ 88 proc. respondentów uważa wyciek danych za powód do niepokoju o własne finanse.

▪ z badania wynika, że 87 proc. internautów nie ma pełnego zaufania co do ochrony ich danych osobowych

▪ 22 proc. ankietowanych uważa, że nie ma kontroli nad tym, do jakich danych na ich tematmają dostęp inni

▪ badanie zostało zrealizowane 27 września 2021 r. przez Quality Watchmetodą CAWI – objęło grupę 1038 osób

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8326940,co-trzeci-polak-doswiadczyl-cyberprzestepczosci-wyludzenie-danych-osobowych.html
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▪ będzie ustawowa podstawa do przekazywania danych niezaszczepionych do inspekcji sanitarnej

▪ kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych oraz niektórych innych ustaw

▪ jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku dla lekarzy prowadzących profilaktykę dzieci ustalenia terminów badań

kwalifikacyjnych oraz wykonania poszczególnych szczepień, zgodnie z wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych

▪ lekarze będą zobowiązani do tworzenia raportów zawierających listę dzieci, które nie zostały poddane badaniom kwalifikacyjnym

bądź zostały zakwalifikowane do szczepienia, ale nie zostały zaszczepione

▪ dokumenty te będą przekazywane do powiatowych inspektorów sanitarnych

▪ obowiązek sprawozdawania informacji o niezaszczepionych dzieciach już istnieje, jest jednak często podważany – dotąd powoływano

się na brak podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, bo szczegóły dotyczące m.in. zakresu przekazywanych informacji

były uregulowane w rozporządzeniu, przeniesienie przepisów do ustawy rozwieje te wątpliwości

Źródło: https://www.prawo.pl/oswiata/prawo-nie-zakazuje-rodzicowi-nagrac-rozmowy-z-nauczycielem,131269.html
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▪ prawdziwie darmowych aplikacji prawie nie ma – jeśli nie płacimy za aplikację pieniędzmi, to najpewniej opłatą są nasze dane

▪ Chiny jeszcze do niedawna były prawdziwym Dzikim Zachodem, jeśli chodzi o podejście do tego typu kwestii – niedawno jednak

władze w Pekinie całkowicie zmieniły swoje podejście

▪ Chiny wprowadziły regulacje dotyczące prywatności i mocno ograniczyły zbieranie danych przez firmy, efekt ten bardzo dobrze widać

w liczbie aplikacji dostępnych w chińskich sklepach

▪ z 4,52 miliona aplikacji ostało się 2,78 miliona

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/dyzur-domowy-przepis-do-zmiany,512364.html
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▪ w grudniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemymiędzy innymi:

PESEL ZNIKNIE Z LEGITYMACJI SZKOLNEJ

▪ MEN przychyliło się do opinii Prezesa UODO i zapowiada, że przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw,

dyplomów państwowych i innych druków ze wzoru legitymacji szkolnej usunie pole przeznaczone na wpisanie numeru PESEL ucznia

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO I PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY SKAZANEGO TO ODRĘBNI ADMINISTRATORZY

▪ dyrektor zakładu karnego i podmiot zatrudniający więźnia przetwarzają jego dane osobowe w innych celach, każdy z nich wypełnia

odmienne, przewidziane przepisami prawa zadania, a także niezależnie ustala środki przetwarzania danych i sposoby ich

zabezpieczania

▪ w związku z tym uznać ich należy za odrębnych administratorów

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ UCZNIA KIEROWANEGO DOMŁODZIEŻOWEGO OŚRODKAWYCHOWAWCZEGO

▪ dokumentację medyczną ucznia prowadzą podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami i to one, a nie dyrektor szkoły,

mogą ją udostępniać, o ile spełnione są warunki wskazane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

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