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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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▪ przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników - wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i

nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych, sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki

▪ Marek A. złożył do Prezesa UODO skargę na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych przez byłego pracodawcę - chodziło o

sytuację, w której przełożony wysłał wiadomość mailową zawierającą imię i nazwisko pracownika oraz informację o jego rezygnacji z pracy

▪ wiadomość trafiła do pracowników spółki i omyłkowo do jednego z klientów

▪ w ocenie Marka A. działanie to miało postawić go w negatywnym świetle - pracodawca tłumaczył jednak, że wiadomość miała na celu

zabezpieczanie ciągłości pracy spółki, natomiast klient, który dostał maila przez pomyłkę, skasował go na prośbę spółki

▪ Prezes UODO udzielił spółce upomnienia – organ stwierdził, że udostępnienie danych osobowych skarżącego osobie trzeciej, niebędącej

pracownikiem spółki, stanowiło naruszenie zasady minimalizacji danych oraz było niezgodne z art. 6 ust. 1 RODO

▪ nie zakończyło to jednak sporu, ponieważ Marek A. postanowił wnieść skargę

▪ sprawą zajął się WSA, który wskazał, że spółka miała prawnie uzasadniony interes w powiadomieniu współpracowników skarżącego o jego

odejściu z pracy – z wyjaśnień przełożonego wynikało, że wysłaniemaila było podyktowane potrzebą przeorganizowania pracy

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/naruszenie-rodo-zalezy-od-adresata-e-maila-o-odejsciu-z-pracy,514062.html
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▪ Irlandzka Komisja Ochrony Danych nałożyła na Meta grzywnę w wysokości 17 mln EUR (80 mln PLN) za 12 przypadków naruszenia

bezpieczeństwa danych

▪ Komisja tłumaczy, że firma naruszyła kilka RODO, nie zapewniając „odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które

umożliwiłyby jej łatwe zademonstrowanie środków bezpieczeństwa, które wdrożyła w praktyce w celu ochrony danych użytkowników

z UE”

▪ Komisja otrzymała powiadomienia o naruszeniu danych od Metamiędzy czerwcem a grudniem 2018 r.

▪ przed ogłoszeniem kary urząd skonsultował się z innymi organami europejskimi zgodnie z wytycznymi RODO, ponieważ dochodzenie

dotyczyło przetwarzania „transgranicznego”

▪ „Ta kara dotyczy praktyk w zakresie prowadzenia dokumentacji z 2018 r., które od tamtej pory zaktualizowaliśmy, a nie braku

ochrony informacji” – powiedział rzecznik Meta. „Traktujemy nasze zobowiązania wynikające z RODO poważnie i uważnie

podchodzimy do tej decyzji, kiedy nasze działania wciąż ewoluują”

▪ kara zapewne nie będzie dotkliwa dla Meta, gdyż mówimy o firmie, która w ostatnim kwartale zarobiła 32,6 miliarda dolarów z

samych z reklam

Źródło: https://ithardware.pl/aktualnosci/meta_ukarane_przez_irlandie_grzywna_17_mln_eur_w_zwiazku_z_rodo-20365.html
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▪ osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej, mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO - informuje UODO i podkreśla, że z tej

ochrony i wynikających z RODO uprawnień mogą korzystać również uciekinierzy z będącej celem rosyjskiej agresji Ukrainy

▪ deklarację taką UODO złożył we wtorek w związku z przypadającym tego dnia Światowym Dniem Konsumenta

▪ wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest koordynatorem tych działań, Urząd Ochrony Danych Osobowych

przygotował przydatne informacje, które ułatwią zakupy, podróżowanie i korzystanie z usług w Polsce

▪ osoby te potrzebują nie tylko pomocy materialnej, dachu nad głową, ale także szeroko pojętej pomocy prawnej, także jako konsumenci -

stwierdza UODO, informując o przygotowaniu przydatne informacje dla gości z Ukrainy

▪ mają one na celu ułatwić uchodźcom przedstawienie przysługujących praw konsumenckich jak robienie zakupów, podróżowanie oraz

korzystanie z usług w Polsce, a także innych krajach Unii Europejskiej

▪ UODO przygotował specjalny materiał poradnikowy, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i

tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Wskazówki te zostały przygotowane w języku ukraińskim i języku angielskim

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/ochrona-danych-osobowych-takze-dla-uchodzcow-z-ukrainy,514028.html
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▪ EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, czyli współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi,

których sprawa dotyczy

▪ ponadto Rada przyjęła wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych oraz zestaw narzędzi

dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami

nadzorczymi EOG a państwami trzecimi

▪ „dark patterns” to interfejsy i doświadczenia użytkowników wdrażane na platformach mediów społecznościowych, które powodują, że

użytkownicy Ci podejmują niezamierzone, niechętne decyzje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych - decyzje te mogą wpływać na

zachowania użytkowników i ich zdolność do skutecznej ochrony danych osobowych

▪ wytyczne zawierają konkretne przykłady rodzajów „dark patterns”, prezentują najlepsze praktyki w różnych przypadkach użycia i zawierają

szczegółowe zalecenia dla projektantów interfejsów użytkownika, które ułatwiają skuteczne wdrożenie RODO

▪ EROD przyjęła również zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych na potrzeby współpracy w

zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi – zestaw narzędzi może być wykorzystywany

zarówno do uzgodnień administracyjnych opracowanych w ramach EROD przez same organy nadzorcze, jak i do umów międzynarodowych

negocjowanych przez Komisję Europejską

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2325
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▪ w badaniu Barometru Providenta przygotowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego ankietowani wskazali, że

najczęściej korzystają z dostępu do konta bankowego przez internet (72 proc. badanych) i płatności internetowych (54 proc. badanych)

▪ 16 proc. badanych zadeklarowało, że kupuje produkty na raty w sieci, a 7 proc. że korzysta z odroczonych płatności

▪ ponad połowa badanych twierdzi, że wypełniając formularz w internecie dotyczący produktów finansowych zwraca uwagę na to, komu firma

dalej przekaże ich dane osobowe – jednak aż co trzeci badany zadeklarował, że tylko czasami to sprawdzał, 7 proc. respondentów

stwierdziło, że nigdy nie zwraca uwagi gdzie dalej będą przekazywane ich dane

▪ Polacy są dość hojni, ponieważ ponad połowa z nas (57 proc.) stwierdziła, że udostępnia dane firmom w celach marketingowych

▪ istotny jest fakt, że robimy to tylko w przypadku podmiotów do których mamy zaufanie. 28 proc. respondentów stwierdziło natomiast, że

nigdy nie udostępnia takich danych

▪ co trzeci z badanych przyznał, że głównym warunkiem udostępnienia swoich danych w celach marketingowych jest jakaś korzyść np. rabat,

promocja na dany produkt, zniżka na zakupy

▪ ankieterzy pytali Polaków, czy udostępnią swoje dane osobowe, imię i nazwisko oraz telefon w zamian za ofertę nieoprocentowanej

pożyczki. 46 proc. respondentów stwierdziła, że podałaby takie dane, ale tylko firmie którą zna – podobny procent respondentów

zdecydowanie odmówił podania swoich danych

Źródło: https://admonkey.pl/co-trzeci-polak-udostepni-swoje-dane-w-zamian-za-promocje/
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▪ oszuści wyłudzający dane osobowe wykorzystują nasze emocje, by się wzbogacić; wysyłają m.in. maile, w których podszywają się pod ofiary

rosyjskiej agresji na Ukrainę - ostrzega Krajowy Rejestr Długów

▪ 21 proc. Polaków nie potrafi rozpoznać wiadomości z próbą oszustwa

▪ jak grzyby po deszczu powstają fałszywe strony fundacji, które rzekomo organizują pomoc dla Ukrainy - podaje KRD

▪ cyberprzestępcy wysyłają także maile, w których podszywają się pod ofiary rosyjskiej agresji, a także – jak alarmują eksperci CERT Polska -

linki zawierające „szokujące nagrania” z Ukrainy

▪ w tym drugim wypadku przy próbie obejrzenia pojawia się panel do logowania w naszych mediach społecznościowych

▪ zdobyte w ten sposób dane wykorzystywane są do przejęcia konta i dalszej dystrybucji wpisów na różnych grupach na Facebooku lub

wyłudzania środków finansowych wśród naszych znajomych

▪ "Uzyskane w ten sposób dane posłużą potem do zaciągnięcia zobowiązań z wykorzystaniem naszej tożsamości, np. w postaci umowy

kredytowej, leasingowej, drogich zakupów lub szybkiej pożyczki. I właściciel wyłudzonych w ten sposób danych osobowych dowie się o tym

dopiero wówczas, gdy dostanie wezwanie do zapłaty. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i uważać na to, kiedy i w jakich

okolicznościach je podajemy" – podkreślił ekspert serwisu ChronPESEL.pl

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/oszusci-wyludzaja-dane-osobowe-jak-to-robia-wykorzystuja-nasze-emocje-podszywaja-sie-pod-ofiary-rosyjskiej-inwazji-ukraina
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