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Zaproszenie dla ekspertów do współpracy 
w ramach nowej grupy wspierającej EROD

Niemcy: dokumentacja zgody musi 
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych poszukuje ekspertów z całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do współpracy z organami

nadzorczymi

▪ chodzi o współpracę na różnych etapach działań organów związanych z prowadzeniem postępowań i egzekwowaniem prawa w

dziedzinie ochrony danych

▪ EROD dąży do utworzenia grupy ekspertów wspierających, w której znajdą się wykwalifikowani eksperci w takich dziedzinach, jak:

audyt IT, bezpieczeństwo stron internetowych, mobilne systemy operacyjne i aplikacje, Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa,

reklama behawioralna, techniki anonimizacji, kryptologia, sztuczna inteligencja, projektowanie UX, FinTech, data science, prawo

cyfrowe, itp.

▪ grupa ekspertów wspierających EROD jest kluczową inicjatywą strategiczną Rady, która pomaga organom nadzorczym w zwiększaniu

ich zdolności do nadzorowania i egzekwowania ochrony danych osobowych

▪ EROD jest niezależnym organem UE ustanowionym na mocy RODO, który przyczynia się do spójnego stosowania przepisów o

ochronie danych w całym EOG i promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych EOG

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8373435,uodo-zaginiecie-przesylki-sad-kara.html
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▪ z badania Malwarebyte wynika, że cyberataki dotyczą wszystkich - bez względu na płeć, rasę, wiek, dochód czy poziom wykształcenia

▪ prawie jedna trzecia użytkowników nie czuje się bezpiecznie w sieci, a połowa nie czuje, ze chroniona jest ich prywatność – kobiety

czują się najmniej bezpiecznie ze wszystkich.

▪ raport z badania, w którym wzięło udział ponad 5 tys. osób w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, szczegółowo

opisuje, w jaki sposób ludzie doświadczają cyberprzestępczości na całym świecie

▪ demografia wpływa na to, jak często ludzie są celem cyberataków, a także na ich emocjonalną reakcję na bycie ofiar

▪ respondenci, którzy określili się jako biali, znacznie częściej czują się bezpiecznie w sieci (44 proc. w porównaniu z 38 proc. w

przypadku respondentów innych ras), podczas gdy kobiety czują się najmniej bezpieczne w sieci - 35 proc. stwierdziło, że nie czują się

bezpiecznie, w porównaniu z 27 proc.Mężczyzn

▪ trendy w cyberprzestępczości odzwierciedlają pogłębiającą się przepaść cyfrową przyspieszoną przez pandemię, która ma

nieproporcjonalny wpływ na odbiorców o niższych dochodach i podatnych na zagrożenia.

Źródło: https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/zhakowani-co-wplywa-na-nasze-bezpieczenstwo-i-prywatnosc-w-internecie
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▪ włoski organ ochrony danych nałożył na firmę Clearview AI grzywnę w wysokości 20 mln euro – firma, która sprzedaje oprogramowanie do

rozpoznawania twarzy organom ścigania w USA, nie może już przetwarzać danych biometrycznych osób we Włoszech i musi usunąć

wszystkie istniejące dane

▪ sojusz organizacji, w tym noyb , Privacy International, Hermes Center i Homo Digitalis, złożył szereg skarg przeciwko Clearview AI w 2021 r.

▪ firma twierdzi, że ma „największą znaną bazę danych zawierającą ponad 10 miliardów wizerunków twarzy” i dąży do osiągnięcia 100

miliardów w ciągu najbliższego roku, aby umożliwić identyfikację prawie każdej osoby na całym świecie – obrazy pochodzą z kont mediów

społecznościowych i innych źródeł internetowych

▪ skargi zostały złożone do organów ochrony danych we Francji, Austrii,Włoszech, Grecji i Wielkiej Brytanii

▪ decyzja włoskiego organu jest jasna: RODO ma zastosowanie, ponieważ Clearview AI wykorzystuje swoje oprogramowanie do monitorowania

zachowań ludzi we Włoszech, mimo że firma ma siedzibę w USA i nie oferuje swoich usług we Włoszech ani w UE – zbieranie obrazów do

wyszukiwarki biometrycznej jest nielegalne, Clearview musiałby teraz usuwać nie tylko wszystkie dotychczas zebrane obrazy obywateli Włoch,

ale także informacje biometryczne potrzebne do wyszukania konkretnej twarzy

▪ włoski organ nakazał również Clearview wyznaczenie przedstawiciela w UE, aby umożliwić obywatelom UE łatwiejsze korzystanie z ich praw

▪ decyzja ta jest następstwem decyzji francuskiego organu z grudnia 2021 r. – niedługo spodziewamy się podobnej decyzji w Austrii

Źródło: https://noyb.eu/en/eu-20-mio-fine-clearview-ai-italy
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▪ niemieckie organy ochrony danych – dokumentacja zgody w celach marketingowych musi zawierać konkretną deklarację zgody (pełne

sformułowanie) dla każdej osoby, której dane dotyczą

▪ Stowarzyszenie Niemieckich Organów Ochrony Danych (DSK) opublikowało niedawno zmienione wytyczne dotyczące przetwarzania danych

osobowych do celów marketingu bezpośredniego

▪ DSK zajmuje się szeroką gamą form reklamy (telefon, e-mail, list) oraz wymogami RODO, ale także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (UWG) – odpowiednie przepisy UWG oparte są na Dyrektywie UE 2002/58/WE (Dyrektywa o prywatności i łączności

elektronicznej)

▪ organy nadzorcze zajmują istotne z praktyki i ścisłe stanowisko w kwestii dowodu zgody, gdy jest on wyrażony drogą elektroniczną, na

przykład w przypadku biuletynu

▪ w przypadku elektronicznego oświadczenia o wyrażeniu zgody wymagana jest procedura podwójnego wyboru w celu weryfikacji

oświadczenia woli osoby, której dane dotyczą – samo zapisanie adresu IP i twierdzenie, że wyrażono zgodę z tego adresu IP, nie wystarczy –

zgoda musi być w pełni weryfikowalna, także co do jej treści

▪ w celu potwierdzenia zgody konieczne jest, aby administrator w pełni udokumentował konkretną deklarację zgody każdej osoby, której dane

dotyczą

Źródło: https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2022-OH-Werbung.pdf
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▪ RPO ma wątpliwości, czy jest to konieczne, uzasadnione i niezbędne w demokratycznym państwie

▪ przepisy nie dają bowiem obywatelom jasnych informacji o tym, co dzieje się z ich danymi, jakim organom i służbom są udostępnianie oraz

tego, że mogą je one modyfikować

▪ w tym kontekście zaniepokojenie budzą doniesieniamediów o ujawnieniu informacji o fakcie zaszczepienia - bądź nie - osób publicznych

▪ Prezes UODO wielokrotnie sygnalizował konieczność podwyższania standardów ochrony danych osobowych na etapie projektowania

przepisów

▪ nie sprzyja temu brak konsultacji tych aktów pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w toku trwania procesu

legislacyjnego

▪ Prezes UODO informuje, że postępowanie w celu wyjaśnienia sprawy ujawniania danych o stanie zdrowia osób publicznych jest w toku

▪ Rzecznik Praw Obywatelskich prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Jana Nowaka o analizę przepisów w tej sprawie oraz o zbadanie

okoliczności, w jakich dziennikarze dowiedzieli się o szczepieniach osób publicznych

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-puodo-podmioty-zaszczepienia-dane-media
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