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19 września 2022 r.

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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01

Sprawa przeciwko IAB Europe trafi do TSUE

▪

Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się sprawą skarg na IAB Europe i jego system śledzącej reklamy, który może być niezgodny z RODO

▪

belgijski organ ochrony danych osobowych (APD) uznał na początku lutego br., że stworzony przez związek firm branży reklamowej IAB
Europe system śledzącej reklamy, z którego korzysta 80 proc. stron internetowych, narusza podstawowe zasady RODO

▪

stwierdził, że zapis preferencji użytkownika co do śledzenia w sieci to dane osobowe oraz uznał związek za administratora tych danych –
nakazał IAB i korzystającym z niego firmom usunięcie zebranych za pośrednictwem systemu danych

▪

organizacja zapowiedziała wtedy, że zaskarży decyzję organu – związek skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

▪

jak zaznacza Fundacja Panoptykon, jeśli TSUE podzieli interpretację belgijskiego organu, branżę reklamową czekają zmiany – jeśli TSUE wyda

wyrok zgodny z interpretacją RODO dokonaną przez belgijski urząd ochrony danych, IAB Europe będzie musiał pogodzić się z tym, że jest
administratorem danych osobowych i spełnić wymogi RODO, czyli określić cel i podstawę prawną przetwarzania danych, informować osoby,
których dane dotyczą, co się z ich danymi dzieje, i realizować przysługujące użytkownikom prawa
▪

niektórzy twierdzą że nie będzie to możliwe bez gruntownej reformy samego modelu funkcjonowania giełd reklamowych, której to reformie
branża opiera się od wielu lat

▪

do czasu wydania wyroku przez TSUE postępowanie w Belgii zostaje zawieszone – po decyzji sprawa wróci przed belgijski sąd apelacyjny –
wyroku możemy się spodziewać prawdopodobnie w 2023 roku

Żródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprawa-przeciwko-iab-europe-trafi-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej
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Niejasne przepisy ws. przetrzymywania informacji o klientach

▪

byli lub niedoszli klienci coraz częściej domagają się od firm wykasowania ich danych - Prezes UODO konsekwentnie uważa, że mają prawo

▪

w pierwszym półroczu 2022 r. wydał siedem decyzji nakazujących usunięcie danych – spora część z nich jest jednak zaskarżana do sądu, a
rozstrzygnięcie zależy od tego, na jaki skład orzekający się trafi

▪

jedne sądy uznają bowiem, że nie można przetwarzać danych tylko z tego powodu, że w przyszłości mogłyby być niezbędne w ewentualnym

sporze prawnym, inne dochodzą do dokładnie odwrotnych wniosków
▪

istota problemu sprowadza się do różnic w interpretacji art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO - przepis ten pozwala przetwarzać dane, jeśli jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów

▪

przedsiębiorcy uważają, że także po realizacji czy rozwiązaniu umowy mają prawo przechowywać dane na wypadek ewentualnego sporu

prawnego - zdaniem UODO nie można przechowywać danych na wszelki wypadek
▪

argumenty UODO sąd podzielił m.in. w wyrokach z 11 marca 2021 r. (II SA/Wa 1340/20), 13 stycznia 2021 r. (II SA/Wa 607/20) czy 23 lutego
2022 r. (II SA/Wa 1128/21), w których stwierdził, że firmy przetwarzały dane osobowe „na zapas”, a przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
dotyczy wyłącznie sytuacji już istniejących

▪

argumenty przedsiębiorców sądy uwzględniły m.in. w orzeczeniach z: 28 września 2021 r. (II SA/Wa 474/21), 10 listopada 2021 r. (II SA/Wa
868/21), 13 grudnia 2021 r. (II SA/Wa 1528/21), 31 marca 2022 r. (II SA/Wa 3561/21) oraz 4 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 542/22)

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8535477,rodo-uodo-dane-przetrzymywanie-danych.html
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RODO kary we Francji i Grecji (1)

Francja
▪

250 tys. EUR dla INFOGREFFE

▪

w następstwie skargi, francuski organ nadzorczy, przeprowadził dochodzenie online dotyczące strony internetowej infogreffe.fr, która

umożliwia użytkownikom zapoznanie się z informacjami prawnymi dotyczącymi firm i zamawianie dokumentów poświadczonych przez
rejestry sądów gospodarczych
▪

dochodzenia koncentrowały się w szczególności na określonych okresach przechowywania danych oraz środkach bezpieczeństwa

▪

kluczowe wnioski: niedopełnienie obowiązku przechowywania danych przez czas proporcjonalny do celu przetwarzania (art. 5 ust. 1 lit. e

RODO), niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych (art. 32 RODO)
Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/french-sa-fines-economic-interest-group-infogreffe-eur-250000_en

Grecja
1)

20 tys. EUR dla doValue Greece

▪

złożono skargę do greckiego organu nadzorczego przeciwko firmie zarządzającej roszczeniami z tytułu pożyczek i kredytów

03
▪

RODO kary we Francji i Grecji (2)

skarga dotyczyła niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych polegającego na ciągłych rozmowach telefonicznych z
dłużnikiem, który miał sądowe zwolnienie z salda zadłużenia, o którym wiedziała skarżąca spółka oraz nierozpatrzenia praw przysługujących
skarżącej, jako osobie, której dane dotyczą, twierdząc, że nie można jej zidentyfikować

▪

SA uznał, że w tym konkretnym przypadku skarżąca spółka nadmiernie utrudniła realizację uprawnień skarżącego, z naruszeniem przepisu
art. 12 ust. 2 RODO, a dane przetwarzanie odbywało się bez podstawy prawnej, biorąc pod uwagę, że istniało już sądowe zwolnienie z
długów skarżącego, z naruszeniem przepisów art. 5 ust. 1 lit. a), art. 5 ust. 2 i 6 RODO

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-sa-fines-debt-management-company-unlawful-processing-personal-data_en

2)

kary dla IDIKA SA, Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych oraz

Greckiego Funduszu Marynarzy (NAT)
▪

organ zbadał przetwarzanie danych osobowych zgodnie z siedmioma Wspólnymi Decyzjami Ministerialnymi dotyczącymi bezpłatnego
rozpowszechniania autotestów COVID-19 wśród uprawnionych osób, zadeklarowanie wyników testów w aplikacji elektronicznej „selftesting.gov.gr” oraz dalsze przetwarzanie danych, które następuje po zadeklarowaniu wyników

▪

organ zbadał zgodność pięciu kontrolerów wymienionych we właściwych Wspólnych Decyzjach Ministerialnych: IDIKA SA, Ministerstwa Pracy
i Spraw Socjalnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji i Wyznań oraz NAT, z RODO i krajowymi przepisami

03
▪

RODO kary we Francji i Grecji (3)

stwierdzono, że Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych zostało błędnie zidentyfikowane jako administrator danych, IDIKA SA, Ministerstwo
Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i NAT jako administratorzy nie w pełni przestrzegali przepisów art. 13 RODO w
zakresie informacji przekazywanych osobom, których dane dotyczą, i udzielił im nagany za to naruszenie.

▪

ponadto uznano, że IDIKA SA naruszyła zasadę ograniczenia okresu przechowywania danych

▪

organ nałożył na IDIKA SA karę administracyjną w wysokości 5000 EUR za brak odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.

▪

ponadto organ upomniał IDIKA SA oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych za zaległe i niekompletne sporządzenie przedłożonej przez
nich oceny skutków oraz nałożył na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i NAT karę administracyjną w wysokości 5000 euro każdy za nie
spełnienie obowiązku przeprowadzenia oceny

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-sa-ex-officio-audit-processing-personal-data-context-covid-19-self_en

04

Revolut zhackowany

▪

jak informuje The Times doszło do włamania do Revoluta - zawinił pracownik, który dał się złapać na atak phishingowy

▪

dziennikarz Times informuje, że o ataku dowiedział się z oświadczenia litewskiego organu ochrony danych osobowych - atak dotknął 50144
osób z czego 20,687 ofiar to Europejczycy a 379 to Litwini

▪

włamywacz pozyskał dostęp do: imion i nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, informacji o transakcjach

▪

hasła oraz dane kart nie zostały pozyskane

▪

Revolut twierdzi też, że szybko zidentyfikował i wyizolował atak i że nie skradziono żadnych pieniędzy

▪

przedstawiciel Revoluta na Polskę, potwierdził nam że firma została zhackowana - nie wskazał jednak ilu Polaków znajduje się w 50 tys.

poszkodowanych osób
Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/revolut-zhackowany-pozyskano-dane-50-000-uzytkownikow/

Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany,
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany.
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