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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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▪ niektórzy Polacy, zwłaszcza po dokonaniu aktu apostazji, chcieliby całkowicie zniknąć z dokumentów kościelnych - w teorii RODO pozwala

domagać się usunięcia swych danych, co jednak zrobić, jeśli Kościół nie reaguje na takie żądania?

▪ Prezes UODO, do którego wpływają takie skargi, od początku stoi na stanowisku, że nie jest władny do zajmowania się nimi – pogląd ten

podzielił w minionym tygodniu NSA uznając, że wyłączne kompetencje w tego typu sprawach posiada Kościelny Inspektor Ochrony Danych

▪ mężczyzna, który złożył skargę, początkowo żądał od kurii i parafii udostępnienia mu informacji, jakie dane na jego temat instytucje te

przetwarzają, w jaki sposób je przechowują i zabezpieczają. Dodatkowo zażądał przesłania mu pełnej kopii akt, odpowiedzi go nie

usatysfakcjonowały go, dlatego ponowił swoje żądania, dodatkowo wnosząc o usunięcie danych - następnie złożył skargę do UODO,

domagając się od niego wydania decyzji nakazującej instytucjom kościelnym poszanowanie jego praw

▪ UODO odmówił wszczęcia postępowania, uznając, że nie ma kompetencji do ingerowania w wewnętrzne sprawy Kościoła - powołał się na

art. 91 RODO, zgodnie z którym, jeśli w momencie wejścia w życie RODO Kościół stosuje szczegółowe zasady ochrony osób, to może je nadal

stosować, pod warunkiem ich dostosowania do RODO

▪ zdaniem UODO tak właśnie się stało poprzez wydanie przez Konferencję Episkopatu Polski „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” oraz powołanie Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

▪ wnioski te podzielił WSA w Warszawie, a następnie NSA

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8430028,koscielne-ksiegi-dane-osobowe-parafia-uodo-rodo-nsa.html
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▪ grupa robocza składająca się z organów nadzorczych z Francji, Holandii, Litwy i Polski, wspierana przez Europejską Radę Ochrony Danych,

rozpatrzyła szereg skarg dotyczących potencjalnych naruszeń RODO przez Vinted UAB, operatora serwisu sprzedażowego odzieży

Vinted.com

▪ organy nadzorcze badają kwestie związane m.in. z przejrzystym informowaniem, przechowywaniem danych związanych z wypłatą środków

czy realizacją praw osób, których dane dotyczą

▪ praca koncentruje się również na przetwarzaniu danych osobowych w kontekście przetwarzania danych związanego z blokowaniem kont

użytkowników

▪ zaangażowanie i ścisła współpraca organów nadzorczych w toczących się postępowaniach w związku z działalnością Vinted UAB,

zaowocowały dokumentem roboczym, który jest w trakcie harmonizacji i posłuży do oceny skarg przeciwko Vinted UAB

▪ zaangażowanie organów nadzorczych w prace grupy roboczej do spraw Vinted jest przykładem ścisłej współpracy w zakresie egzekwowania

prawa – strategicznego priorytetu dla EROD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2392
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▪ grupowe ważenie uczniów i głośne podawanie wyników to postępowanie niezgodne z prawem

▪ takie działanie jest niedopuszczalne zarówno gdy chodzi o ochronę danych osobowych, jak i naruszenie dóbr osobistych

▪ informacje o parametrach zdrowotnych, a do takich należy waga ciała, należą do tzw. danych szczególnych kategorii, których przetwarzanie,

w tym udostępnianie co do zasady - w myśl art. 9 ust. 1 RODO, jest zakazane, a dopuszczalne jedynie wówczas, gdy spełniona jest któraś z

przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO

▪ analizowane ujawnienie danych nie znajduje podstawy w żadnej z nich, co więcej narusza dobra osobiste takiego ucznia - chodzi tu zarówno

o prywatność, jak i o godność

Źródło: https://www.prawo.pl/oswiata/waga-i-dane-zdrowotne-dziecka-a-rodo-i-dobra-osobiste,515518.html
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