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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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RODO - firmy słono płacą za naruszenie unijnego rozporządzenia

▪

suma kar nałożonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych z tytułu RODO przekroczyła 2 mln euro

▪

najwyższa do tej pory kara wyniosła przeszło 600 tys., a średnia to 79 tys. euro

▪

od wejścia w życie unijnego rozporządzenia o RODO do UODO zgłoszono ponad 20 tys. Skarg

▪

w 2020 r. do urzędu wpływało średnio ponad 530 skarg miesięcznie

▪

w 35 proc. przypadków przyczyną kary były nieodpowiednie zabezpieczenia

▪

w przypadku 8 proc. kar przyczyną ich nałożenia było niepoinformowanie UODO o zdarzeniu

▪

często dochodzi również do przypadkowego upublicznienia danych

▪

dochodzi też do niefortunnych wypadków prowadzących do wycieku danych, jak kradzież komputera z danymi czy zgubienie
przenośnej pamięci USB

▪

autorzy analizy tłumaczą, że UODO podchodzi wyjątkowo surowo także do bezpośrednich ataków na firmowe serwery i bazy
danych, zwłaszcza jeśli ofiara ataku nie wypełni obowiązku informacyjnego związanego z atakiem

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/kary-nalozone-na-podstawie-rodo,513113.html

02
▪

Rzecznik TSUE: Przechowywanie danych pasażerów tylko w związku
z zagrożeniem

rzecznik TSUE ogłosił opinię w sprawie wniesionej do Trybunału przez belgijską Ligue des droits humains - stowarzyszenie to
skierowało do belgijskiego trybunału konstytucyjnego skargę o stwierdzenie nieważności ustawy transponującej do prawa
belgijskiego dyrektywy PNR i API2

▪

zdaniem LDH ustawa narusza prawa do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych – LDH kwestionuje
bardzo szeroki zakres danych PNR oraz powszechny charakter gromadzenia, przekazywania i przetwarzania tych danych

▪

rzecznik TSUE przypomniał, że przepisy nakazujące lub dopuszczające przekazanie danych podmiotowi trzeciemu, takiemu jak
organ publiczny, należy uznać za ingerencję w ich życie prywatne, a także za ingerencję w prawo podstawowe

▪

ingerencje te można uznać za uzasadnione wówczas, gdy są przewidziane ustawą, pozostają w zgodzie z istotą wspomnianych
praw oraz są niezbędne do osiągnięcia uznanych przez Unię celów interesu ogólnego lub potrzeby ochrony praw i wolności

▪

w odniesieniu do danych osobowych, które przewoźnicy lotniczy są zobowiązani przekazywać jednostkom do spraw informacji
o pasażerach (JIP) zgodnie z dyrektywą PNR, rzecznik generalny wskazał, że skala i powaga ingerencji w prawa podstawowe do

poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, jaką stanowi środek wprowadzający ograniczenia w
wykonywaniu tych praw, zależą przede wszystkim od zakresu i charakteru danych będących przedmiotem przetwarzani
Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/dane-pasazerow-wg-rzecznika-tsue-przechowywanie-z-ograniczeniami,513098.html

03
▪

Vodafone: dane osobowe mogą stać się nową walutą do 2030 r.

jak zauważa Vodafone, międzynarodowy operator telefonii komórkowej, dane osobowe mogą stać się walutą do 2030 r., ponieważ
prywatność i kontrola nad danymi zdefiniują następną dekadę w świecie online

▪

z raportu firmy wynika, że przedsiębiorstwa będą mogły gromadzić dane konsumenckie w postaci kryptowaluty o stałej cenie i

pozwalać użytkownikom na wydawanie ich na usługi, takie jak członkostwo na siłowni
▪

jednocześnie kluczowe stanie się bezpieczeństwo i etyczne praktyki związane z danymi

▪

badania przeprowadzone przez The Conference Board, które wykazały, że 19% konsumentów przeszło do firm konkurencyjnych,
ponieważ te przestrzegały - przynajmniej w ich opinii - lepszych zasad dotyczących przetwarzania danych

▪

Vodafone zauważa ponadto, że 44% ludzi na całym świecie wolałoby zrezygnować ze spersonalizowanych treści, w tym przekazów
dotyczących marki, ofert i doświadczeń, jeśli miałoby to oznaczać, że nie muszą już udostępniać swoich danych osobowych

Źródło: https://www.computerworld.pl/news/Vodafone-dane-osobowe-moga-stac-sie-nowa-waluta-do-2030-r,435725.html
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▪

Jak można było pozyskać dane na temat (nie)zaszczepionych
Polaków? (1)

dwie duże redakcje, Wirtualnej Polski i Onetu, niezależnie od siebie i za pomocą innych technik dały dowód na to samo – dane
Polaków dotyczące szczepień znajdujące się w rządowych bazach nie są wystarczająco chronione

▪

Onet wskazał z nazwiska różnych polityków i pokazał, że ci, którzy publicznie krytykują szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, jednak się
zaszczepili – dane na temat szczepień dziennikarz pozyskał od osób, które są uprawnione do wglądu w oficjalne rządowe bazy: EWP

(Ewidencja Wjazdu do Polski) oraz SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
▪

w tym przypadku nie można więc mówić o luce w rządowych bazach – uprawniony użytkownik tych systemów nielegalnie wyprowadził
dane pacjentów i przekazał dziennikarzom

▪

Wirtualna Polska pozyskała te same dane, ale w inny sposób – na rządowej stronie rejestracji wizyt na szczepienia można było

nadużyć formularz do tzw. “szybkiej rejestracji”, udostępniony w serwisie pacjent.gov.pl
▪

wystarczyło wprowadzić nazwisko i PESEL tej osoby, numer telefonu można było podać dowolny

▪

jeśli PESEL pasował do nazwiska, otrzymywało się SMS na wskazany numer telefonu – wiadomość zawierała kod, który umożliwiał
zalogowanie się do systemu rejestracji na szczepienia i wtedy — w zależności do tego, czy osoba była zaszczepiona czy nie — widać
było: komunikat błędu (dla osób zaszczepionych) lub listę adresów punktów szczepień blisko adresu zameldowania (dla osób
niezaszczepionych)

04
▪

Jak można było pozyskać dane na temat (nie)zaszczepionych
Polaków? (2)

przy pomocy tego formularza wiele nieuprawnionych osób (bo za każdym razem można było podawać inne numery telefonów) mogło
uzyskać informacje: czy osoba o danym nazwisku ma taki PESEL, czy dana osoba była zaszczepiona, a jeśli osoba nie była szczepiona,
gdzie jest zameldowana (miejscowość)

▪

w odpowiedzi na zgłoszony błąd Ministerstwo Zdrowia wskazało, że ryzyko związane potencjalnymi naruszeniami zostało

przeanalizowane i w świetle zastosowań powyższych działań oceniono, że ryzyko niedostępności Internetowego Konta Pacjenta (w
przypadku dużej liczby użytkowników) jest zdecydowanie wyższe – ocenę ryzyka potwierdził Inspektor Ochrony Danych MZ i
pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa minister Marek Zagórski
▪

koniec końców, Ministerstwo Zdrowia zmieniło werdykt swojej analizy ryzyka i formularz zniknął

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/jak-mozna-bylo-pozyskac-dane-na-temat-niezaszczepionych-polakow/
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