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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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01

Santander Bank Polska S. A. z administracyjną karą pieniężną w
wysokości ponad 545 tys. zł.

▪

organ nadzorczy nałożył na Santander Bank Polska S. A. administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 545 tys. zł

▪

powodem tej decyzji było naruszenie przez bank przepisów RODO polegające na niezawiadomieniu bez zbędnej zwłoki osób, których
dane dotyczą, o zdarzeniu

▪

UODO nakazało więc zawiadomienie tych osób o zaistniałej sytuacji i potencjalnych konsekwencjach z nim związanych

▪

administrator zgłosił do UODO naruszenie ochrony danych osobowych po tym, gdy stwierdził, że były pracownik banku mimo
zakończenia pracy w tej instytucji, posiada nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE
ZUS) – w wyniku tego mógł on przeglądać znajdujące się na profilu płatnika dane pracowników Banku – w toku postępowania

ustalono, że pracownik po zakończeniu pracy korzystał z przysługujących mu uprawień i pięciokrotnie logował się do platformy
▪

w ocenie Banku nie zidentyfikowano nielegalnego przetwarzania danych i uznano, że nie doszło do naruszenia ochrony danych
osobowych w rozumieniu RODO

▪

w ocenie UODO w prezentowanej sprawie zaszły wszelkie okoliczności, które potwierdzały konieczność zawiadomienia o naruszeniu

osób, których dane dotyczą – dostęp do danych o tak szerokim zakresie stwarza ryzyko dla praw lub wolności osób, których dane
dotyczą – w tej sprawie nie jest istotne to, czy osoba nieuprawniona faktycznie zapoznała się z danymi osobowymi innych osób, lecz
to, że wystąpiło takie ryzyko (miała możliwość zapoznania się z tymi danymi)
Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2303 https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8362615,santander-uodo-kara-dane-osobowe.html

02

Węgry: kara za niezgodne z prawem praktyki przetwarzania danych
związane z badaniem satysfakcji

▪

po przeprowadzeniu przeglądu samochodu, skarżący na prośbę warsztatu podał swój adres e-mail

▪

skarżący otrzymał następnie niechcianą wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie kwestionariusza satysfakcji w związku z powyższą
świadczoną usługą, a następnie kolejną wiadomość e-mail z prośbą o ponowne wypełnienie kwestionariusza z powodu braku

odpowiedzi
▪

e-maile zawierały numer podwozia samochodu, ale e-maile nie pochodziły od warsztatu, ale od nadawcy będącego stroną trzecią –
importera, który pozostaje w stosunku umownym z warsztatem, jako wyłączny importer na Węgry samochodów tego samego typu co
samochód skarżącego

▪

administratorem danych e-maila, o którym mowa, nie był warsztat, ale importer – informacje te są zwykle dostarczane wraz z
dokumentacją roboczą, której w tym przypadku nie podano

▪

węgierski organ stwierdził, że w przypadku braku odpowiednich informacji i skutecznych praw osoby, której dane dotyczą, importer
nie mógłby mieć uzasadnionego interesu w indywidualnym przypadku

▪

w odniesieniu do praktyk przetwarzania danych, w przypadku braku adekwatnych informacji i nadmiernego przetwarzania danych
osobowych, nie może istnieć prawnie uzasadniony interes Importera, aby poznać satysfakcję swoich klientów dla celów
monitorowania i zapewnienia jakości świadczonych przez niego usług i handlu

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hungarian-sa-fines-car-importer-unlawful-data-processing-practices-related_en

03
▪

Sąd: ubezpieczyciel mógł żądać karty zgonu

towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło się do urzędu stanu cywilnego o udostępnienie kserokopii karty zgonu ubezpieczonego, złożonej do
akt zbiorowych rejestracji aktów stanu cywilnego, lub o wskazanie placówki medycznej, która wystawiła ten dokument

▪

karta zgonu jest podstawą sporządzenia aktu zgonu, a zawarte w niej dane były ubezpieczycielowi niezbędne do ustalenia okoliczności
zdarzenia losowego oraz wysokości odszkodowania

▪

Kierownik USC odmówił, ponieważ – jak stwierdził w uzasadnieniu decyzji – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
dane w karcie zgonu – w tym o przyczynie śmierci – służą wyłącznie do celów statystycznych

▪

Wojewoda śląski, do którego odwołało się towarzystwo, utrzymał w mocy odmowną decyzję - na przeszkodzie udostępnienia stoją dobra
ustawowo chronione, a ustawa o statystyce publicznej nie uprawnia kierownika USC do udzielania informacji o przyczynie zgonu

▪

WSA w Gliwicach oddalił skargę towarzystwa ubezpieczeniowego na decyzję wojewody – zdaniem WSA słusznie organy administracji uznały,
że na przeszkodzie udostępnienia kserokopii aktu zgonu stają dobra ustawowo chronione m.in. tajemnicą statystyczną

▪

spółka złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku do NSA, a WSA w Gliwicach uchylił wydany uprzednio wyrok oraz decyzje kierownika USC i
wojewody śląskiego – dane wykorzystywane do celów statystycznych nie w każdej sytuacji podlegają bowiem ochronie, w tej sprawie były
niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia losowego i mieściły się w zadaniach ubezpieczyciela

▪

sprawa wraca więc do pierwszej instancji, czyli do kierownika USC

Źródło: https://www.rp.pl/dane-osobowe/art35770171-sad-ubezpieczyciel-mogl-zadac-karty-zgonu

04
▪

Data Act – RODO dla danych nieosobowych

KE zaproponowała nowe przepisy dotyczące tego, kto może wykorzystywać i uzyskiwać dostęp do danych generowanych w UE we
wszystkich sektorach gospodarki

▪

Data Act ma zapewnić uczciwość w środowisku cyfrowym, pobudzić konkurencyjny rynek danych, otworzyć możliwości dla innowacji
opartych na danych i sprawić, że dane będą bardziej dostępne dla wszystkich

▪

Data Act ma również zapewnić konsumentom i firmom jeszcze większą kontrolę nad tym, co można zrobić z ich danymi, wyjaśniając, kto
może uzyskać dostęp do danych i na jakich warunkach

▪

Projekt Data Act obejmuje m.in.
1)

środki umożliwiające użytkownikom podłączonych urządzeń dostęp do generowanych przez nich danych, które często są

gromadzone wyłącznie przez producentów; oraz udostępniać takie dane stronom trzecim w celu świadczenia usług posprzedażnych
lub innych innowacyjnych usług opartych na danych
2)

środki mające na celu zrównoważenie siły negocjacyjnej MŚP poprzez zapobieganie nadużywaniu niezrównoważenia umownego w
umowach dotyczących udostępniania danych

3)

środki umożliwiające organom sektora publicznego dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu sektora prywatnego i
korzystanie z nich, które są niezbędne w wyjątkowych okolicznościach

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113
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