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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
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▪ dyrektor przedszkola czy szkoły nie może żądać od rodzica dziecka zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do

szkoły

▪ dodatkowo takie żądanie budzi wątpliwości w kontekście ochrony danych osobowych – zgodnie z prawem, rodzic przekazuje dyrektorowi

placówki oświatowej tylko uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, jego diecie czy rozwoju psychofizycznym

▪ wyjątkiem jest tutaj przypadek wyłączenia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego – wtedy należy je

dostarczyć do szkoły

▪ w innych przypadkach, wymaganie przez dyrektorów szkół zaświadczeń, które mają potwierdzać, że występujące u dziecka objawy takie jak

np.: kaszel, katar, duszność są wynikiem np. alergii, lub nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie ma podstaw prawnych

Żródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dziecka-dla-zlobka,500336.html

01 Przedszkole żąda zaświadczenia o zdrowiu dziecka - lekarz nie ma 
podstaw do wystawienia

https://www.lex-artist.pl/
https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia-dziecka-dla-zlobka,500336.html


▪ Informujemy, że od godziny 09:07 mamy atak (DDOS) z zewnętrznych serwerów na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia i aktualnie podejmowane

są niezbędne działania mające na celu przywrócenie prawidłowości działania Platformy - taki komunikat pojawił się w poniedziałek na stronie

Urzędu Zamówień Publicznych

▪ Urząd zapowiedział jednocześnie, że przywróceniu działania platformy poinformuje odrębnym komunikatem – taki komunikat został na

stronie Urzędu opublikowany w poniedziałek 7 listopada po południu.

▪ rzecznik UZP powiedział mediom, że według wiedzy Urzędu, atak przeprowadzono z serwerów znajdujących się poza granicami kraju – o

ataku poinformowane zostały odpowiednie służby, które badają jego źródło i przyczynę

▪ Urząd wraz z wykonawcą narzędzia pracuje nad przywróceniem jego działania

▪ na pytanie, czy przez atak mogły wyciec dane wrażliwe, rzecznik odparł, że takiego ryzyka nie ma z uwagi na fakt, że atak DDoS służył

wywołaniu chwilowej lub długotrwałej blokady Platformy, co w efekcie spowodowało, że użytkownicy końcowi nie mogą z niej korzystać

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/hakerski-atak-platforme-zamowien-publicznych,518192.html
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▪ administrator danych wprowadził śledzenie GPS pojazdów firmowych w 2009 r., po kradzieży w miejscu pracy - pojazdy służyły do

transportu prac terenowych orazmontażu sprzętu u klienta

▪ celem śledzenia GPS było zabezpieczenie pojazdów, drogiego sprzętu i dokumentów, które znajdują się w pojeździe na wypadek kradzieży

▪ administrator stwierdził, że śledzenie GPS nie stanowi przetwarzania danych i że osoby mogą być identyfikowane tylko w wyjątkowych

przypadkach (przestępstwa, ochrona osób i mienia, wypadki drogowe, szkoda itp.)

▪ słoweński organ nadzorczy ustalił, że administrator przeprowadził śledzenie GPS ośmiu pojazdów imożna było zidentyfikować osoby

▪ organ potwierdził, że zapewnienie bezpieczeństwa mienia może leżeć w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, ale

administrator nie wykazał, że sposób wykonania środka był właściwy i konieczny - stwierdzono, że śledzenie GPS odbywało się również

wtedy, gdy pojazd i znajdujące się w nim mienie znajdowały się pod stałym i bezpośrednim nadzorem pracownika

▪ organ uznał, że w konkretnym przypadku śledzenie GPS może być wykorzystywane jedynie w taki sposób, aby kierowca mógł włączyć GPS w

miejscu, w którym pojazd, sprzęt i dokumenty mogą być zagrożone i wyłączyć go po powrocie do pojazdu, gdy chronione towary były

ponownie pod bezpośrednim nadzorem pracownika

▪ w zakresie bezpieczeństwa osób w razie wypadków organ uznał, że stałe śledzenie GPS jest nieproporcjonalne - miejsce wypadku jest zwykle

znane, może również zgłosić je sam kierowca, a administrator powinien stosowaćmniej inwazyjne środki ochrony prywatności informacji

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/safety-property-can-be-legitimate-interest-gps-tracking-measure-must-be_en
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▪ powierzając dane osobowe renomowanym firmom, takim jak Microsoft,nie trzeba ich dodatkowo weryfikować pod kątem bezpieczeństwa -

wyrok WSA w Warszawie znacząco upraszcza życie przedsiębiorcom

▪ zgodnie z RODO, powierzenie danych osobowych jest obwarowane obowiązkami – niezbędne jest nie tylko zawarcie umowy, lecz także

sprawdzenie procesora czy daje on wystarczające gwarancje bezpieczeństwa

▪ wyrok dotyczy skargi na szkołę, która w czasie zdalnego nauczania korzystała z Microsoft Teams - rodzice jednej z uczennic uznali, że nie

miała ona prawa powierzyć danych osobowych ichmałoletniej córki firmie Microsoft i domagali się nałożenia kary na placówkę

▪ Prezes UODO odmówił, nie dopatrując się naruszenia prawa – sąd, do którego trafiła sprawa, w pełni zgodził się z jego stanowiskiem

▪ jeden z zarzutów dotyczył braku podstawy prawnej do powierzenia danych osobowych – sąd uznał, że podstawę taką stanowiła umowa

zawarta przez akceptację postanowień narzuconych przez Microsoft

▪ sąd przyznał, że zgodnie z przepisami administrator powinien przed zawarciem umowy sprawdzić, czy procesor spełnia wymogi wynikające z

art. 28 RODO - warunki zostały spełnione, albowiem wybór przez szkołę platformy MS Teams prowadzonej przez profesjonalny podmiot,

jakim jest renomowana Microsoft Corporation gwarantuje stosowanie przez podmiot przetwarzający środków

▪ w praktyce administrator musi jedynie odnotować zawarcie umowy – w przypadku renomowanych firm nie ma konieczności ich weryfikacji

▪ oczywiście otwarte pozostaje pytanie, których procesorów uznać za renomowanych

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8582929,renoma-firmy-dane-osobowe-przetwarzanie-microsoft.html
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▪ w listopadowy numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

NOWE WZORY KWESTIONARIUSZY WSTĘPNEGO WYWIADU PRZESIEWOWEGO PRZED SZCZEPIENIEM DZIECI PRZECIW COVID-19

▪ podmioty medyczne realizujące szczepienia dzieci przeciw COVID-19 powinny korzystać z nowych wzorów kwestionariuszy wstępnego

wywiadu przesiewowego, które uwzględniają uwagi zgłoszone przez UODO i umożliwiają administratorom świadczącym usługi medyczne

zapewnienie zgodności ich działania z przepisami RODO

SPÓŁKI WODNE ŁATWIEJ POZYSKAJĄ DANE OSOBOWE AKTUALNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

▪ taka deklaracja zawarta została w odpowiedzi resortu infrastruktury na pismo UODO - prace legislacyjne w tym zakresie są w toku

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE CHOROBY ZAKAŹNEJ PSZCZÓŁ POWINNO OKREŚLAĆ JEDYNIE OBSZAR ZAPOWIETRZONY

▪ w rozporządzeniu w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, nie

powinno się podawać nazw miejscowości i ulic, na których wykryto ogniska tej choroby

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ZAMIERZA ZASTĄPIĆ RODO

▪ przemawiając na dorocznej konferencji Partii Konserwatywnej 3 października 2022 r., Michelle Donelan, Sekretarz Stanu ds. Cyfrowych,

kultury, mediów i sportu, powiedziała, że rząd zastąpi RODO „naszym własnym, przyjaznym dla biznesu i konsumentów, brytyjskim

systemem ochrony danych”

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