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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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▪ holenderski rząd automatycznie przekazywał kościołom dane osobowe zarejestrowanych w nich wiernych, w tym informacje o zawarciu

przez nich związków małżeńskich, rozwodach, zgonach, narodzinach dzieci i przeprowadzkach

▪ holenderski organ ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens) uznał udostępnianie informacji o wiernych za sprzeczne z RODO

▪ w Holandii wszystkie dane mieszkańców gromadzone są obowiązkowo przez gminy i przechowywane w podstawowym rejestrze osób - w

gminach dokonuje się wpisu np. o zawarciu małżeństwa, narodzinach dziecka czy zameldowaniu; w przypadku przeprowadzki informacje

przenoszone są z jednego urzędu gminy do drugiego.

▪ od lat dane 5,1 mln wierzących Holendrów trafiają automatycznie z rejestru do kościelnej bazy danych tzw. SILA

▪ organ ochrony danych wskazał rządowi, żeby ten przestał przekazywać kościołom dane wiernych – o dostęp do danych osobowych z

rejestru mogą wnioskować instytucje rządowe, które potrzebują tego typu informacji do wykonywania swoich działań statutowych lub jeśli

służy to ważnemu interesowi społecznemu, a przekazywanie danych kościołom nie służy interesowi społecznemu, więc nie jest konieczne

▪ holenderski rząd przygotował już odpowiednie regulacje zakładające, że wierni będą musieli wyrazić zgodę na to, żeby ich dane były

przekazywane instytucjom kościelnym – rzecz w tym, że w obecnym kształcie przepisy te dotyczą jedynie nowych członków kościoła, pomijają

zaś dotychczas zarejestrowanych wiernych, których nigdy nikt o zgodę nie zapytał

▪ na takie rozwiązanie organ ochrony danych nie zamierza się zgodzić

Żródło: https://www.dw.com/pl/holandia-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-straci-dost%C4%99p-do-danych-osobowych-obywateli/a-63075125
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▪ irlandzki urząd ochrony danych osobowych nałożył na Meta karę w wysokości 405 mln euro

▪ kara dotyczy przetwarzania przez Instagram danych nieletnich użytkowników

▪ rzecznik prasowy Meta powiedział, że firma zamierza odwołać się od kary

▪ podstawą nałożenia kary był częściowo fakt, że Instagram pozwolił dzieciom na prowadzenie kont biznesowych na swojej platformie – na

kontach biznesowych na Instagramie podawany jest numer telefonu i adres e-mail posiadacza konta, co oznacza, że dane te były widoczne

▪ organ ustalił również, że konta osób w wieku od 13 do 17 lat miały domyślnie ustawioną opcję "publiczne"

▪ pełne szczegóły orzeczenia zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu

▪ To dochodzenie dotyczyło starych ustawień, które zaktualizowaliśmy ponad rok temu, a od tego czasu udostępniliśmy wiele nowych funkcji,

które pomagają zapewnić nastolatkom bezpieczeństwo i prywatność ich informacji — powiedział rzecznik Meta

▪ grzywna jest drugą co do wielkości karą nałożoną na firmę technologiczną na mocy RODO – największą była kara w wysokości 887 mln dol.

nałożona na firmę Amazon w lipcu 2021 r.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/media/internet/meta-z-kara-405-mln-euro-przez-lekcewazenie-prywatnosci-dzieci-na-instagramie/cyzltk5
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▪ śledztwo zostało wszczęte w wyniku zawiadomień przekazanych przez osobę fizyczną, która poinformowała, że po telefonicznym wniosku

skierowanym do Enel Energie Muntenia SA otrzymała z adresu contacteem.ro@enel.com odpowiedź skierowaną do innego klienta wraz z

kilkoma dokumentami

▪ Enel Energie Muntenia SA nie przedstawił jednoznacznych informacji dotyczących powodów, dla których jeden z jego pracowników przesłał

błędnie odpowiedź powoda

▪ administrator nie przedstawił również dowodów, z których wynika, że podjął działania naprawcze w celu zmniejszenia ryzyka, któremu

podlegały dane osobowe oraz w celu dalszego zapobiegania ujawnieniu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych

▪ administrator nie przedstawił dowodów dotyczących zgłoszenia tego incydentu rumuńskiemu organowi nadzorczemu

▪ w wyniku dochodzenia na Enel Energie Muntenia SA nałożono karę grzywny i naganę w następujący sposób:

✓ grzywna w wysokości 49 337 lei (równowartość 10 000 euro) za naruszenie przepisów art. 32 RODO – brak odpowiednich środków

bezpieczeństwa

✓ nagana za naruszenie przepisów art. 33 RODO – niezawiadomienie organu o naruszeniu

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/romanian-supervisory-authority-fines-enel-energie-muntenia-sa-breaching_en
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▪ w sierpniowo-wrześniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

NIEKTÓRE Z PRZEPISÓW USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ DYREKTYWĘ POLICYJNĄ DOTYCZĄCE IOD WYMAGAJĄ ZMIAN

▪ z wnioskiem w tej sprawie Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, że jest to istotne dla

zapewnienia odpowiedniego statusu inspektora ochrony danych

JAK STAROSTOWIE POWINNI POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI NOŚNIKAMI DANYCH OSOBOWYCH?

▪ starostowie, realizując zadania określone w ustawie o rzeczach znalezionych, muszą pamiętać, że w sytuacji, w której mają do czynienia z

nośnikami mogącymi zawierać dane osobowe, muszą przestrzegać przepisów RODO

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY Z UCZNIEM NIE DO DZIENNIKA LEKCYJNEGO

▪ w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, by w dzienniku lekcyjnym zamieszczać informacje o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z

orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Informacje o uczniu dotyczące kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno

wychowawczych lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być zamieszczane w indywidualnej teczce ucznia
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UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELOWI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZESTNICZĄCEMU W PRACACH

ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA IPET

▪ nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-

pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż

podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa

MNIEJ DANYCH O KANDYDATACH NA ŁAWNIKÓW

▪ projektodawca uwzględnił uwagi UODO i zweryfikował zakres danych, jaki ma być pozyskiwany o kandydatach na ławników

UPOMNIENIE ZA BRAK PRAWIDŁOWEGO ZAWIADOMIENIA O NARUSZENIU OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

▪ gdy dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób

fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu

▪ zawiadomienie należy sporządzić jasnym i prostym językiem, z podaniem wszystkich informacji wymaganych przepisami prawa art. 34. ust.2

RODO

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