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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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Belgia: kary za pomiar temperatury na 
lotniskach 

https://www.lex-artist.pl/


▪ belgijski organ ochrony danych nałożył kary za pomiary temperatur, które miały miejsce na lotniskach podczas pandemii COVID-19

Brussels Airport Company & Ambuce Rescue Team

▪ kamery termowizyjne były wykorzystywane do sprawdzenia, czy pasażerowie na lotnisku w Brukseli mają temperaturę ciała 38°C lub wyższą,

w którym to przypadku byli poddawani drugiej kontroli (przeprowadzanej przez Ambuce Rescue Team), podczas której musieli wypełnić

ankietę dotyczącą możliwych objawów koronawirusa i inne dane dotyczące zdrowia

▪ organ ustalił, że administratorzy nie mieli podstawy prawnej - przetwarzanie opierało się głównie na Protokole, który zdaniem organu nie

spełniał wymogów RODO oraz orzecznictwa TSUE („Privacy International”) – Protokół nie był wiążący w świetle prawa krajowego oraz nie

wykazano konieczności przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub zadania realizowanego w interesie publicznym

▪ jeden z administratorów naruszył art. 12-14 RODO z powodu braku przejrzystości w stosunku do osób, których dane dotyczą - w polityce

prywatności administratora nie wymieniono podstawy prawnej przetwarzania

▪ administratorzy nie przeprowadzali DPIA w odniesieniu do drugiej części przetwarzania, czyli zbierania danych dotyczących zdrowia za

pomocą pisemnej ankiety i przechowywania tych danych przez okres pięciu lat

▪ organ nałożył grzywny administracyjne w wysokości odpowiednio 200 000 EUR i 20 000 EUR na brukselskie lotnisko i zespół ratownictwa

pogotowia ratunkowego

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/temperature-checks-brussels-airport-belgium-part-fight-against-covid-19_en
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Brussels South Charleroi Airport

▪ kamery termowizyjne były wykorzystywane do sprawdzenia, czy pasażerowie na lotnisku Brussels South Charleroi mają temperaturę ciała 38

stopni Celsjusza lub wyższą - celem było uniemożliwienie chorym podróżnym wejścia do hali odlotów

▪ ponadto pasażerowie przylatujący z czerwonych stref otrzymywali informację o COVID, jeśli ich temperatura przekraczała 38°C

▪ organ stwierdził, że lotnisko nie ma ważnej podstawy prawnej do przetwarzania danych związanych z temperaturą podróżnych - kontrole

temperatury opierały się głównie na protokole przyjętym przez Ministerstwo Mobilności, który nie spełnia kryteriów RODO

▪ organ stwierdził również niedociągnięcia w zakresie celowości, przejrzystości i informacji przekazywanych podróżnym, a także jakości oceny

skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz rejestru czynności przetwarzania

▪ organ nałożył grzywnę w wysokości 100 000 EUR

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/temperature-checks-brussels-south-charleroi-airport-belgium-part-fight_en
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▪ w kwietniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemymiędzy innymi:

OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA IOD

▪ RODO nakłada na administratora bardzo konkretne obowiązki dotyczące zapewnienia IOD warunków do prawidłowego

funkcjonowania i wykonywania przez inspektora zadań

▪ obecnie - w związku z rozpoczętą przez UODO akcją weryfikacji przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów - wezwane

podmioty będą musiały wykazać się podjętymi w tym celu działaniami, przedstawiając odpowiednie dowody na ich poparcie

JAK INFORMOWAĆOWYNIKACH NABORU NA STUDIAWYŻSZE I DO SZKÓŁ DOKTORSKICH

▪ wskazanie przez ustawodawcę, że wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia wyższe i do szkół doktorskich są jawne nie

oznacza szerokiego i niekontrolowanego publikowania danych osobowych uczestników tych postępowań rekrutacyjnych np. w

Internecie
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SPOSÓB SPRAWDZANIA NIEKARALNOŚCIOSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE LUB ZATRUDNIONEJ W BANKU

▪ podmiot sektora finansowego, chcąc sprawdzić niekaralność osoby, którą zamierza przyjąć do pracy lub już zatrudnia, ma prawo

żądać jedynie złożenia przez nią stosownego oświadczenia

▪ ma też prawo żądać udokumentowania przedstawionych informacji, ale może ono nastąpić wyłącznie przez przedłożenie stosownej

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydawanej osobie, której dane dotyczą

KARY

▪ Włochy: kara 20 mln euro za użycie systemu rozpoznawania twarzy

▪ Szwecja: region Uppsala z karą 1,9 mln koron szwedzkich za naruszenia bezpieczeństwa

▪ Irlandia: 17 mln euro za naruszenia ochrony danych przez Meta

▪ Finlandia: klinika medyczna ukarana, bo uniemożliwiała skorzystanie z prawa dostępu do danych

Źródło: Newsletter UODO dla IOD, archiwum Newslettera https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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