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▪ imiona, nazwiska, adresy e-mail, dokładne adresy zamieszkania, czy numery telefonów - takie dane osób, które dokonały zgłoszeń,

przekazały swoje podejrzenia w sprawie związanej z zatruciem rzeki Odry, ale także innych rzek wyciekły z Głównego Inspektoratu Ochrony

Środowiska

▪ dane te były dołączone do pisma skierowanego przez Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ do Mariusza Wojewódki

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

▪ jednak mail trafił także do innych – całkiem nieuprawnionych do otrzymania takich informacji osób

▪ sprawa ta jest obecnie przez UODO analizowana i wyjaśniane są okoliczności związane z zaistniałym naruszeniem

▪ GIOŚ poinformował osoby, które dokonywały zgłoszeń w sprawie trucia rzek o tym, iż ich dane wyciekły

Żródło: https://lwowecki.info/gios-nabral-wody-w-usta-ale-konsekwencji-nie-uniknie/
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▪ Getin Bank w wyniku pomyłki przesłał do swojego klienta wewnętrzną korespondencję, zawierającą dane blisko 40 osób – mężczyzna opisał

sprawę w Internecie, dodając, że dokumenty, które otrzymał, posiadają m.in. numery umów czy adresy kredytobiorców

▪ informację o wycieku dokumentów potwierdził już Getin Bank, przyznając, że przesyłka wewnętrzna trafiła pod zły adres w wyniku błędu

ludzkiego

▪ rzecznik prasowy zapewnił również, że zdarzenie miało charakter jednostkowy, a dokumenty są już w placówce

▪ W wyniku błędu ludzkiego przesyłka wewnętrzna zawierająca dane blisko 40 klientów posiadających w naszym banku kredyty hipoteczne

trafiła do niewłaściwego odbiorcy. Zdarzenie to miało charakter jednostkowy, a przesyłka wraz z danymi została już zabezpieczona w banku.

- przekazał rzecznik prasowy Getin Bank

▪ nie wiadomo natomiast, czy klienci, których dane trafiły w niepowołane ręce, zostali już o tym poinformowani

▪ Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że do tej pory nie dotarło zgłoszenie w tej sprawie

▪ organ przekazał, m.in. że administrator ma obowiązek powiadomienia o sprawie osoby, których dane trafiły w niepowołane ręce w

przypadku, gdy zakres informacji oprócz imienia i nazwiska obejmuje dane takie, jak m.in. numer PESEL

Źródło: https://strefabiznesu.pl/wyciek-z-getin-banku-przesylka-z-danymi-klientow-trafila-pod-zly-adres/ar/c3-16792045
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▪ grupa zajmująca się ochroną prywatności, NOYB, złożyła skargę do francuskiego organu nadzoru ochrony danych, CNIL, twierdząc, że

Google naruszył zasady unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące marketingu bezpośredniego, nie uzyskując

zgody użytkowników gmaila na reklamy wyświetlane w ich skrzynkach odbiorczych, wraz z promocyjnymi e-mailami, na które faktycznie się

zarejestrowali

▪ skarga NOYB powołuje się na orzeczenie TSUE z zeszłego roku, w odrębnej sprawie dotyczącej wykorzystania poczty elektronicznej do

marketingu bezpośredniego, w którym trybunał wyjaśnia, że reklamy wyświetlane w skrzynce odbiorczej użytkownika stanowią „korzystanie z

poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego” — który, zgodnie z zasadami ePrivacy, wymaga zgody użytkownika

▪ e-maile reklamowe w gmailu różnią się od prawdziwych e-maili, tylko tym, że zawierają etykietę „reklama” i brak datownika

▪ w skardze stwierdzono, że użytkownicy gmaila nie wyrazili zgody na spamowanie reklamami Google

▪ francuski CNIL był aktywnym regulatorem Google w kwestiach prywatności, wykorzystując kompetencje, jakie może mieć w ramach ePrivacy

– które, w przeciwieństwie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie wymaga, aby skargi transgraniczne były kierowane do

wiodącego organu ochrony danych (w przypadku Google – Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych) — unikanie wąskiego gardła RODO, które

spowolniło egzekwowanie prywatności w stosunku do Big Tech

Źródło: https://techcrunch.com/2022/08/24/gmail-spam-ads-eprivacy-

complaint/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHEYP0pGVSRjRChQgj0c_mHwoEMC7J8I5-

I4Me9ngv0LUFEw_zEaKoZQddU9u1M5G5qSBl7qCuuuChEcaH3Igc5b-QDysnCZgqXRfgObUPRMlLEm_neWuCrOk52JGZTqXJaw04nxNEQo8Bw-6Hwr_6VEWAkBRJueENfU1gIvx3J2 
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▪ Centralna Informacja Emerytalna to nowa platforma, której utworzenie planuje rząd, ma zapewnić Polakom dostęp do informacji o

wszystkich posiadanych produktach emerytalnych - po zalogowaniu będzie można dowiedzieć się nie tylko, jaka będzie emerytura z ZUS czy

KRUS, lecz także poznać stan wszystkich oszczędności emerytalnych zgromadzonych w IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE

▪ to jednak wymaga pobrania danych z ponad 150 źródeł

▪ zagregowanie tak wielu informacji w sposób naturalny powoduje pytania z jednej strony o bezpieczeństwo tej megabazy, a z drugiej o to, czy

nie zostanie ona wykorzystana do szczegółowego profilowania obywateli - wątpliwości te miał również rzecznik praw obywatelskich

▪ projekt ustawy o CIE został zmieniony, aby uwzględnić szereg uwag zgłoszonych podczas konsultacji

▪ zmiany te mają zwiększyć bezpieczeństwo danych

▪ Centralna Informacja Emerytalna sama nie pobierze danych, dopóki obywatel nie założy profilu na tej platformie - same dane zostaną zaś

podzielone na dwie odrębne grupy

▪ jednoznacznie stwierdzono również, że ustawa nie będzie umożliwiała profilowania posiadaczy produktów emerytalnych w rozumieniu

RODO

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8521986,rodo-dane-emerytalne-osobowe-ochrona.html
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