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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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▪ Europejska Rady Ochrony Danych zbiera do 11 marca 2022 r. uwagi do Wytycznych 01/2022 w sprawie praw osób, których

dane dotyczą – prawo dostępu

▪ wytyczne, które przyjęto 18 stycznia 2022 r. (w wersji do konsultacji publicznych) podczas 59. posiedzenia plenarnego,

przedstawiają różne aspekty prawa dostępu do danych i dostarczają bardziej precyzyjnych wskazówek co do tego, jak prawo

dostępu powinno być realizowane w różnych sytuacjach

▪ wytyczne zawierają m.in. wyjaśnienia dotyczące zakresu prawa dostępu, informacji, które administrator musi przekazać osobie,

której dane dotyczą, formatu wniosku o dostęp, głównych sposobów zapewnienia dostępu oraz pojęcia żądań ewidentnie

nieuzasadnionych lub nadmiernych

▪ uwagi należy przesyłać najpóźniej do 11 marca 2022 r., korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EROD

▪ treść Wytycznych 01/2022 praw osób, których dane dotyczą - prawo dostępu w wersji do konsultacji publicznych jest dostępna

w języku angielskim

▪ informacje na temat konsultacji publicznych znajdują się na stronie EROD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2294

01 Konsultacje wytycznych EROD ws. prawa dostępu

https://www.lex-artist.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/138/2294


▪ sposób zbierania informacji o użytkownikach, stosowany przez większość stron internetowych, jest niezgodny z RODO –

stwierdził belgijski organ ochrony danych osobowych

▪ 250 tys. euro kary musi zapłacić IAB Europe oraz w krótkim czasie przedstawić plan dostosowania swojego systemu

„Transparency & Consent Framework” (TCF) do wymagań RODO

▪ firma oraz współpracujący z nią partnerzymuszą też usunąć dane osobowe zebrane przy użyciu tego systemu

▪ decyzja belgijskiego organu kończy trzyletnie transgraniczne postępowanie zainicjowane m.in. przez Fundację Panoptykon – w

toku sprawy swoje stanowisko przedstawiał także UODO, potwierdzając ustalenia swojego zagranicznego odpowiednika

▪ rozstrzygnięcie jest o tyle ważne, że z systemu TCF korzysta ok. 80 proc. stron internetowych w Europie.

▪ TCF internautom przedstawia się w formie wyskakujących okienek po wejściu na większość witryn w sieci – zawarty w nich

komunikat stanowi, że informacje o użytkowniku zbierane w tzw. plikach cookies będą używane do śledzenia jego aktywności w

internecie

▪ ponadto dane te są przekazywane „Zaufanym Partnerom IAB i innym Zaufanym Partnerom w celach reklamowych na

podstawie uzasadnionego interesu administratora”
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▪ w praktyce dane o użytkowniku trafiają do setek pośredników reklamowych i są przez nich wykorzystywane do tworzenia profili

marketingowych, czego osoba potwierdzająca zapoznanie się z wyskakującą informacją absolutnie nie jest świadoma

▪ belgijski urząd stwierdził, że system opracowany przez IAB Europe nie zapewnia bezpieczeństwa danych – nie informuje też

odpowiednio osób, na temat tego, co dzieje się z ich danymi

▪ używana przez IAB Europe przesłanka prawna do przetwarzania danych - uzasadniony interes - jest nieprawidłowa

▪ opracowany system nie jest też zaprojektowany tak, aby chronić dane osobowe użytkowników

▪ co ważne, IAB Europe został uznany za administratora danych – dlatego też powinien informować użytkowników o swojej roli

oraz wdrożyć środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO, powinien też powołać inspektora ochrony danych

▪ przedsiębiorcy, w tym polscy, korzystający z rozwiązań systemu TCF powinni zapoznać się z treścią decyzji oraz być świadomi,

że ten system został uznany za niezgodny z RODO

▪ IAB Europe podkreśla, że decyzja nie zawiera zakazu stosowania systemu TCF – wskazuje, że zidentyfikowanie go jako

administratora danych jest błędne i będzie miało poważne niezamierzone negatywne konsekwencje wykraczające daleko poza

branżę reklamy cyfrowej – niewykluczone, że sprawa trafi na wokandę belgijskiego sądu

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8350618,system-sledzacej-promocji-nielegalny-rodo.html
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▪ rząd uruchamia nowy system zapowiedzi medialnych i akredytacji - dziennikarz, który chce mieć dostęp do informacji o

konferencjach i działaniach rządu,musi wypełnić elektroniczny formularz

▪ formularz obejmuje : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer legitymacji prasowej, numer PESEL/numer paszportu, data

urodzenia, obywatelstwo

▪ podstawa prawna i cel przetwarzania wskazane są w regulaminie dołączonym do formularza rejestracji do systemu - podstawą

prawną przetwarzania danych w systemie jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do tego, aby wykonać

(realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) zadanie, które

polega na zapewnieniu dziennikarzom dostępu do wydarzeńmedialnych organizowanych przez podmioty administracji rządowej

▪ KPRM może przekazywać dane dziennikarza do organów publicznych, urzędów państwowych, innych podmiotów upoważnionych na

podstawie przepisów prawa, innych podmiotów wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym oraz innych podmiotów

wykonujących zadania w ramach sprawowania władzy publicznej

▪ pojawiają się wątpliwości, co do tego, czy wymagane dane są niezbędne dla realizacji celu, jakim jest korzystanie z tego systemu

▪ wymóg jednocześnie narusza zasadę minimalizacji danych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, która wymaga, aby dane były adekwatne,

stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/system-zapowiedzi-medialnych-i-akredytacji-w-kprm-a-dane,513260.html
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych wydała pierwszą opinię w sprawie kryteriów certyfikacji. Opinię przyjęto 1 lutego 2022 r. podczas

60. posiedzenia plenarnego EROD

▪ opinia EROD dotyczy projektu decyzji luksemburskiego organu nadzorczego w sprawie kryteriów certyfikacji RODO-CARPA – jest to

pierwsza opinia EROD w sprawie spójności kryteriów dotyczących ogólnokrajowego systemu certyfikacji

▪ system certyfikacji RODO-CARPA jest systemem ogólnym, który nie skupia się na konkretnym sektorze lub rodzaju przetwarzania

▪ obejmuje on wymogi dotyczące zarządzania ochroną danych w organizacji, w odniesieniu do czynności przetwarzania – kryteria te

mają zastosowanie do operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające z Luksemburga

▪ opinia EROD ma na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania kryteriów certyfikacji wśród organów nadzorczych w

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym celu, jak wskazuje EROD w opinii, należy wprowadzić kilka zmian do przedstawionego

projektu kryteriów certyfikacji

▪ po zatwierdzeniu mechanizmu certyfikacji przez luksemburski organ nadzorczy, zostanie on również dodany do rejestru

mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości w dziedzinie ochrony danych, zgodnie z art. 42 ust. 8 RODO

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/jak-mozna-bylo-pozyskac-dane-na-temat-niezaszczepionych-polakow/
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▪ Xiaomi pochwaliło się otrzymaniem certyfikatu od należącej do amerykańskiego Trustarcu firmy Truste - ta zajmuje się między innymi

analizowaniem i badaniem produktów i usług elektronicznych pod względem zgodności z RODO obowiązującej w Unii Europejskiej

▪ to pierwsze telefony chińskiego producenta, które przeszły tę certyfikację - Xiaomi zapowiedziało przy okazji, że planuje dalej

pracować nad jeszcze skuteczniejszymi metodami ochrony swoich klientów przed szpiegowaniem

▪ telefony Xiaomi przed niespełna pół roku były antybohaterami skandalu związanego z prywatnością - zarzuty pochodziły od

litewskiego rządu, a więc należało je traktować poważnie, eksperci z tego kraju twierdzili, że oprogramowanie telefonów Xiaomi

aktywnie skanuje treści wprowadzane i przeglądane przez użytkownika i może je cenzurować lub informować podmiot trzeci o

zainteresowaniu użytkownika daną tematyką

▪ temat zbadał niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji, traktując zarzuty z Litwy w sposób bardzo poważny – mimo

dokładnej analizy, w oprogramowaniu Xiaomi nie znaleziono żadnych szpiegujących modułów czymechanizmów odpowiedzialnych za

ich zdalną aktywację

Źródło: https://spidersweb.pl/2022/02/xiaomi-szpiegowanie-rodo.html
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