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▪ ustawa o IPN wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych - wątpliwości zgłasza RPO i wskazuje, że z

orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania danych przez IPN

▪ RPO kilkukrotnie prosił – najpierw GIODO, później Prezesa UODO - o informacje na temat działań dotyczących zakresu stosowania art. 71

ustawy o IPN, który wyłącza stosowanie w działalności Instytutu Pamięci przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem

prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego

▪ Prezes UODO odpowiedział RPO, że z dotychczasowych stanowisk organu nadzorczego zajmowanych wskutek rozpatrywania skarg

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez IPN wynika, że UODO nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg dotyczących

przetwarzania przez IPN danych osobowych innych niż zgromadzone w Bazie Materiału Genetycznego

▪ w przypadku spełniających wymogi formalne skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności IPN określonej w

art. 1 ustawy o IPN, poza Bazą Materiału Genetycznego, organ nadzorczy odmawia wszczęcia postępowania

▪ natomiast w przypadku spełniających wymogi formalne skarg, których treść nie wskazuje, że dotyczą one działalności IPN określonej w art. 1

ustawy o IPN, prowadzone jest postępowanie administracyjne

▪ organ poinformował też, iż w sprawach, w których WSA w Warszawie nieprawomocnymi wyrokami uchylił postanowienia o odmowie

wszczęcia postępowania organ nadzorczy wniósł skargi kasacyjne do NSA

Żródło: https://www.prawo.pl/prawo/ochrona-danych-osobowych-nie-dotyczy-ipn,518402.html
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▪ UODO, stwierdzając naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, polegające na niezawiadomieniu organu nadzorczego o naruszeniu

danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o

naruszeniu danych osobowych abonenta, którego dotyczyło naruszenie, nałożył na P4 Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 250 tys. złotych

▪ do UODO wpłynęła informacja przekazana pocztą elektroniczną przez osobę trzecią, wskazująca, że jest ona nieuprawnionym odbiorcą

zestawu dokumentów dotyczących zawarcia umowy telekomunikacyjnej - UODO zwrócił się do spółki o udzielenie informacji na temat

naruszenia

▪ spółka udzieliła odpowiedzi, z której wynikało, że oprócz danych niezbędnych do zawarcia umowy, klient wskazał do kontaktu również

numer telefonu oraz adres e-mail - podczas procesu zawarcia umowy została wygenerowana wiadomość e-mail zawierająca kopię umowy

wraz z załącznikami, a następnie została ona wysłana na adres wskazany przez klienta, klient wrócił do niego następnie z informacją, iż adres

e-mail wskazany w umowie jest błędny i poprosił o jego usunięcie

▪ spółka przyznała, że można nie realizować wysyłki dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznaczając specjalne pole w

systemie sprzedażowym, czego jednak pracownik administratora nie dokonał – nie odznaczył tego pola i dlatego e-mail z kopiami

dokumentów został wysłany

▪ w ocenie spółki nie było podstaw do traktowania przedmiotowego zdarzenia jako naruszenia danych osobowych, dlatego nie zgłosiła ona

ww. naruszenia do UODO oraz nie powiadomiła o nim klienta (abonenta)

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2488
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▪ Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku RPO w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych

osobowych - chodziło o upublicznienie wizerunku pewnego mężczyzny w tzw. patostreamach

▪ interwencję w sprawie transmitowania w internecie nagrań z udziałem pana K., w którego mieszkaniu i na posesji zainstalowano kamery

filmujące jego życie, RPO podjął z urzędu po doniesieniach medialnych - zdaniem prof. Marcina Wiącka udostępniane materiały często mają

charakter wulgarny, przemocowy i uwłaczający godności K

▪ wyjaśniając rzecznikowi swoją odmowę, UODO przypomniał, że zgodnie z RODO postępowanie może być wszczęte wyłącznie na żądanie

osoby, której dane dotyczą

▪ tymczasem RPO, występując do prezesa UODO, nie wskazał adresu zamieszkania pana K. - prowadzenie postępowania bez zapewnienia

stroniemożliwości udziału w nim skutkowałoby wydaniem wadliwej decyzji

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/rzadowe-aplikacje-na-prywatnych-telefonach-ustawa,518355.html
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▪ Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła „Zalecenia w sprawie wniosku o zatwierdzenie i dotyczące elementów i zasad zawartych w

wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów” (ang. Controller Binding Corporate Rules, BCR-C)

▪ zalecenia, które przyjęto podczas 71. posiedzenia plenarnego 14 listopada 2022 r., stanowią aktualizację listy kontrolnej wymogów BCR-C,

która zawiera kryteria zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych (BCR), i łączą ją ze standardowym formularzem wniosku o zatwierdzenie

BCR

▪ zalecenia zawierają dodatkowe wskazówki dla administratorów i mają na celu zapewnienie równych zasad działania dla wszystkich

podmiotów wnioskujących o zatwierdzenie BCR, dostosowują również istniejące wskazówki do wymogów zawartych w wyroku TSUE w

sprawie Schrems II

▪ celem zaleceń jest między innymi dostarczenie zaktualizowanego standardowego formularza wniosku o zatwierdzenie wiążących reguł

korporacyjnych oraz doprecyzowanie niezbędnej treści wiążących reguł korporacyjnych i przedstawienie dalszych objaśnień

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2498
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▪ Polska, jak i inne państwa UE, będzie musiała ograniczyć dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - jego pełna jawność

zbyt ingeruje w prywatność uznał TSUE

▪ już w 2015 r. przyjęto dyrektywę 2015/849 nakazującą państwom członkowskim tworzenie rejestrów beneficjentów rzeczywistych, czyli osób

sprawujących kontrolę nad spółkami, w 2018 r. zmieniono ją dyrektywą 2018/843, która nakazała zapewnić pełną jawność informacji

zawartych w tych bazach danych

▪ TSUE w najnowszym orzeczeniu stwierdził nieważność przepisu, który przewiduje, że informacje o beneficjentach rzeczywistych są bez

ograniczeń udostępniane każdej osobie - wniosek prejudycjalny został skierowany przez luksemburski sąd, który rozpoznaje skargę

udziałowca i osoby zarządzającej kilkoma spółkami działającymi w sektorze nieruchomości - domagał się on ograniczenia dostępności

informacji zawartych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych

▪ TSUE stwierdził nieważność art. 30 ust. 5 lit. c zmienionej dyrektywy 2015/849, czyli przepisu nakazującego udostępniać informacje o

beneficjentach rzeczywistych każdej osobie - całkowicie zakwestionował regulacje przewidujące dostęp do informacji o beneficjentach

rzeczywistych - przyznał wręcz wprost, że mogą one przyczynić się do realizacji celu, jakim jest walka z terroryzmem oraz praniem brudnych

pieniędzy, tyle że dobierając środki do tych celów, należy kierować się zasadą proporcjonalności

▪ po stwierdzeniu nieważności art. 30 ust. 5 lit. c dyrektywy 2015/849 na poziomie prawodawstwa unijnego powstała luka prawna w zakresie

udostępniania danych beneficjentów rzeczywistych podmiotom innym niż właściwe organy państwa czy same podmioty zobowiązane

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58716,28-listopada-2022/75337,Gazeta-Prawna/792442,Nie-kazdy-latwo-sprawdzi-dane-udzialowcow-w-firmie.html
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