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▪ RPO podczas spotkania z GGK przedstawił swoją ocenę, zgodnie z którą „powszechny dostęp do tak szczegółowych danych osób, którym te

prawa przysługują, godził w autonomię informacyjną jednostki, istotnie ją ograniczając”

▪ Ocena RPO potwierdza argumentację Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej z 24 sierpnia 2020 roku nakazał GGK zaprzestanie

udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i

budynków

▪ UODO nałożył również karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za to, iż w związku z ujawnianiem numerów ksiąg wieczystych naruszono

zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie tych danych było umyślne i bez podstawy prawnej

▪ UODO od samego początku w sprawie z GGK zwracał uwagę na to, iż numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie

www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe

▪ poprzez ujawnianie numeru księgi wieczystej każdy zainteresowanymoże w łatwy sposób zdobyć takie dane jak np. imiona, nazwiska, imiona

rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości - to zaś może prowadzić do szeregu niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem tych

danych, jak choćby tzw. kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod daną osobę w celach przestępczych

▪ fakt, iż publikacja numeru księgi wieczystej pozwala w łatwy sposób pośrednio zidentyfikować właścicieli nieruchomości i dlatego jest on

daną osobową, potwierdził także WSA w Warszawie, który 5 maja 2021 r. oddalił skargę GGK na decyzję Prezesa UODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2328
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▪ podczas 62. posiedzenia plenarnego EROD przyjęta została wspólna opinia EROD i EIOD w sprawie wniosków Komisji Europejskiej

dotyczących przedłużenia okresu obowiązywania obecnych regulacji dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID -19

▪ w opinii przyjęto przedłużenie okresu obowiązywania o kolejnych 12 miesięcy oraz zmiany niektórych przepisów, takich jak

rozszerzenie rodzajów testów na COVID - 19 akceptowanych w kontekście podróży na terenie UE – ponadto w dokumencie

wyjaśniono, że zaświadczenia o szczepieniu powinny zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi zaświadczenia, niezależnie od

państwa członkowskiego, w którym je podano

▪ EROD i EIOD zwracają uwagę na to, że wniosek nie zmienia w sposób istotny istniejących przepisów rozporządzeń w odniesieniu do

przetwarzania danych osobowych

▪ autorzy dokumentu odnieśli się także do poprzedniej opinii, która została przyjęta podczas 47. posiedzenia plenarnego EROD –

EROD i EIOD przypominają, że przestrzeganie zasad ochrony danych nie stanowi przeszkody w walce z pandemią COVID-19

▪ biorąc pod uwagę nieprzewidywalność ewentualnego przedłużenia się pandemii, EROD i EIOD wyrażają zrozumienie dla potrzeby

przedłużenia okresu stosowania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

▪ należy regularnie oceniać odpowiednie dowody naukowe i stosowane środki dodatkowe, aby zapewnić przestrzeganie ogólnych

zasad skuteczności, niezbędności i proporcjonalności

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2326
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▪ w tym miesiącu Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął akcję wzywania wybranych administratorów do złożenia wyjaśnień i

przedstawienia dowodów dotyczących stosowania przepisów o inspektorze ochrony danych

▪ wezwania poświęcone są wyłącznie IOD, mają kompleksowy i szczegółowy charakter (to aż 27 pytań do administratora odnoszących się do

wszystkich aspektów funkcjonowania IOD) i nie są związane z określoną branżą

▪ UODO wymaga nie tylko wyjaśnienia określonych kwestii, ale także pyta o wykazanie dokumentacją stosowania przepisów o IOD, chce m.in.

wiedzieć, jakie niezbędne zasoby administrator zapewnia IOD, w jaki sposób zagwarantowana jest niezależność wykonywania zadań przez

IOD i jakie są przyjęte wewnętrzne regulacje w zakresie np. potencjalnego konfliktu interesu w związku z wykonywanie innych zadań niż IOD

(wymiar czasu oraz podległość służbowa w zakresie tych innych zadań oraz wdrożenie polityki zarządzania konfliktem interesów)

▪ informacje potwierdził Adam Sanocki, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak poinformował Prawo.pl, urząd

wielokrotnie zwracał uwagę, że wykonywanie obowiązków przez IOD jest bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego

poziomu ochrony danych

▪ UODO nie prowadzi kontroli inspektorów ochrony danych w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego, ale zwrócił się z urzędu do 20

wybranych administratorów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, z pytaniami dotyczącymi inspektorów ochrony danych w tych

podmiotach

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/iod-uodo-zaczyna-sprawdzac-jak-funkcjonuja,514232.html
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▪ w marcowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

NIE WOLNO UPUBLICZNIAĆ DANYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI

▪ nie ma uzasadnienia, by podczas sesji rady gminy upubliczniać dane osobowe osób, które złożyły skargę na burmistrza. Takie stanowisko

UODO – wyrażone w decyzji udzielającej upomnienia radzie miejskiej i burmistrzowi – potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie (sygn. akt II SA/1/Va 1855/21)

ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU IOD LUB JEGO ZASTĘPCY TRZEBA PRZESŁAĆ NAWŁAŚCIWYM FORMULARZU

▪ jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia Prezesa UODO o wyznaczeniu inspektora ochrony danych lub jego zastępcy

jest zawiadomienie w postaci elektronicznej. Jednocześnie musi ono zostać przesłane na właściwym formularzu

KARY

▪ Finlandia: kara pieniężna za zbieranie niepotrzebnych informacji o pacjentach

▪ Finlandia: obowiązkiem administratora jest właściwa ochrona danych i ich bezpieczne przetwarzanie

▪ Hiszpania: kara pieniężna za brak konkretnej i świadomej zgody na profilowanie

▪ Belgia: 250 tys. euro dla IAB Europe

Źródło: Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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▪ na swojej stronie internetowej, UODO odpowiada na nowe pytania IOD:

CZY CZŁONKOM WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MOŻNA UDOSTĘPNIĆ DANE INNYCH JEJ CZŁONKÓW?

▪ przekazanie członkowi wspólnoty mieszkaniowej treści uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z podpisami jej członków nie może być zatem

traktowane jako naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

▪ jednocześnie należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych członków wspólnoty w zakresie szerszym niż konieczny do sprawowania

zarządu nieruchomością wspólną może stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2323

CZY OPS MOŻE WERYFIKOWAĆ ŹRÓDŁA OGRZEWANIA Z CEEB PRZY ROZPATRZENIU WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY?

▪ z przepisów prawa nie wynika uprawnienie dla podmiotu rozpatrującego wnioski o dodatek osłonowy (niezależnie od tego czy będzie to

wójt, czy ośrodek pomocy społecznej) do weryfikowania faktu zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

▪ jednocześnie należy nadmienić, że w sytuacji, gdy podmioty stosujące w praktyce określone przepisy prawa dostrzegają, że przewidziane

przez ustawodawcę unormowania są np. niewystarczające lub nieprecyzyjne, warto, aby sygnalizowały to właściwemu resortowi – takie

działania mogą przyczynić się do szybszego wprowadzenia niezbędnych zmian

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2321
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CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZŁOŻENIEM ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCEGO IOD?

▪ w przypadku problemów technicznych związanych ze złożeniem zawiadomienia dotyczącego IOD lub jego zastępcy (np. złożeniem podpisu)

bądź z uzyskaniem UPP należy kontaktować się odpowiednio z pomocą techniczną:

– platformy biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy)

– centrum pomocy użytkowników ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/PL/Strefa+Klienta_Pomoc/Kontakt/)

▪ pod tymi linkami znajdą Państwo w szczególności numery telefonów do infolinii oraz informacje na temat innych form komunikacji z pomocą

techniczną

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/224/2324
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