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▪ Prezes UODO zatwierdził „Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach

medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Organ nadzorczy udzielił

również akredytacji dla RS Jamano, który będzie pełnił funkcję podmiotu monitorującego stosowanie kodeksu.

▪ W ocenie organu nadzorczego kodeks postępowania jest zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz

stanowi odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony danych przewidzianych przepisami rozporządzenia. Decyzja Prezesa UODO kończy

okres pracy nad treścią kodeksu i daje placówkom medycznym możliwość rozpoczęcia przygotowań do jego wdrożenia.

▪ Podczas tego samego spotkania Jakub Groszkowski wręczył przyznany przez Prezesa UODO pierwszy certyfikat potwierdzający akredytację

podmiotu monitorującego. Certyfikat ten otrzymał RS Jamano Sp. z o.o.

▪ Kodeks postępowania musi wskazywać podmiot monitorujący przestrzeganie tego dokumentu przez administratorów i podmioty

przetwarzające, które do niego przystąpią. Podmiot ten spełnia określone wymagania, jak np.: posiadanie fachowej wiedzy w dziedzinie

będącej przedmiotem kodeksu; zachowanie niezależności; dysponowanie procedurami pozwalającymi ocenić, czy administratorzy

przestrzegają kodeksu oraz takimi, które pozwolą mu rozpatrywać skargi na naruszenia kodeksu.

▪ Placówki medyczne zrzeszone w Porozumieniu Zielonogórskim już niebawem będą mogły ubiegać się o członkostwo w kodeksie

postępowania poprzez platformę internetową podmiotu monitorującego.

Żródło: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2520
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▪ Komisja Europejska rozpoczęła dziś proces zmierzający do przyjęcia decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do

ram ochrony danych osobowych UE-USA, która będzie sprzyjać bezpiecznemu transatlantyckiemu przepływowi danych i rozwiewać obawy

wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w decyzji Schrems II z lipca 2020 r.

▪ Projekt decyzji jest następstwem podpisania przez prezydenta Bidena 7 października 2022 r. amerykańskiego rozporządzenia

wykonawczego wraz z przepisami wydanymi przez prokuratora generalnego USA Merricka Garlanda. Te dwa instrumenty wdrożyły do prawa

USA porozumienie co do zasady ogłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i prezydenta Bidena w marcu 2022 r.

▪ Przedsiębiorstwa amerykańskie będą mogły przystąpić do ram prywatności danych UE-USA, zobowiązując się do przestrzegania

szczegółowego zestawu zobowiązań w zakresie prywatności, na przykład wymogu usuwania danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do

celów, dla których zostały zebrane, oraz do zapewnienia ciągłości ochrony w przypadku udostępniania danych osobowych stronom trzecim.

▪ Ponadto ramy prawne USA przewidują szereg ograniczeń i zabezpieczeń dotyczących dostępu amerykańskich organów publicznych do

danych, w szczególności do celów egzekwowania prawa karnego i bezpieczeństwa narodowego.

▪ Osoby fizyczne z UE będą miały możliwość uzyskania środków odwoławczych dotyczących gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez

amerykańskie agencje wywiadowcze przed niezależnym i bezstronnym mechanizmem dochodzenia roszczeń, który obejmuje nowo

utworzony sąd ds. kontroli ochrony danych. Trybunał będzie niezależnie badał i rozstrzygał skargi Europejczyków,

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7631
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▪ Wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zaciągnięciu, na skradzione dane identyfikujące osobę, zobowiązań w postaci m.in. kredytów i

pożyczek czy otwierania rachunków bankowych- zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży

tożsamości. Projekt został opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji

▪ Jak podkreślają autorzy projektu, skorzystanie z rządowej usługi będzie miało charakter informacyjny, wywoła również konsekwencje prawne.

Instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy osoba zaciągająca zobowiązanie finansowe, nie dokonała zastrzeżenia w

rządowej bazie.

▪ Zgodnie z propozycją powstanie nowy rejestr zawierający informacje o zastrzeżonych numerach PESEL. Firmy udzielające pożyczek

(Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym

rejestrze. -Jeśli tego nie dopilnują, nie będą mogły dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości i zgłosiła ten fakt, a

mimo tego złodziejowi udało się wyłudzić pieniądze czy zawrzeć jakąś umowę, wykorzystując skradziony dowód

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/zastrzezenie-tozsamosci-w-aplikacji-mobywatel-ochroni-przed,518816.html
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▪ Bez niczyjej zgody można handlować bazami zawierającymi numery komórkowe i wykorzystywać je do dowolnych celów. Zdaniem sądu bez

dodatkowych informacji nie są to bowiem dane osobowe.

▪ Najnowsze orzeczenie dotyczy właśnie takiej bazy. Utworzyła ją firma zajmująca się telemarketingiem, która pozyskuje numery telefoniczne z

Internetu. Jej pracownicy dzwonili pod te numery i pytali, czy abonent jest zainteresowany uzyskaniem informacji o kursach angielskiego. Jeśli

był, to prosili o podanie danych takich jak imię i nazwisko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych. Jeśli nie, to wpisywali numer by już więcej na niego nie dzwonić. Jeden z mężczyzn złożył skargę do prezesa UODO. Ten zaś

uznał, że spółka przetwarza dane bezprawnie i nakazał ich usunięcie

▪ O tym, czy jakaś informacja jest daną osobową, nierzadko decyduje kontekst. Nie mając żadnych innych informacji poza numerem telefonu,

mój klient nie mógł go powiązać z żadną konkretną osobą. Prezes UODO przyjął, że przesądzająca jest sama możliwość kontaktu z

właścicielem numeru. W mojej ocenie jednak wciąż nie umożliwia to identyfikacji - przekonuje dr Mirosław Gumularz

▪ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił tę argumentację. Jego zdaniem prezes UODO nie wykazał, by spółka przetwarzała

dane osobowe. Same numery telefonów nie są takimi danymi, a przynajmniej być niemuszą.

▪ UODO podejmie decyzje o ewentualnym zaskarżeniu wyroku po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem.Wcześniej skierował natomiast skargę

kasacyjną w innej sprawie, w której sąd uznał, że numer telefoniczny nie stanowi danych osobowych (sygn. akt II SA/Wa 1898/20).

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8610606,telemarketing-rodo-numer-telefonu-dane-osobowe.html
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▪ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił 7 grudnia 2022 r. skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez WhatsApp Ireland

Ltd (WhatsApp IE) na wiążącą decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych.

▪ Orzeczenie Sądu działającego w ramach TSUE dotyczy wiążącej decyzji EROD z 28 lipca 2021 r. Wówczas Rada rozstrzygnęła spór dotyczący

projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie obowiązków WhatsApp IE w zakresie przejrzystości zarówno wobec

użytkowników, jak i osób niebędących użytkownikami usługi. EROD poinstruowała irlandzki organ nadzorczy, aby zmienił projekt decyzji w

zakresie naruszeń przejrzystości i podwyższył wysokość proponowanej administracyjnej kary pieniężnej. W związku z tym irlandzki organ

nałożył na WhatsApp IE administracyjną karę pieniężną w wysokości 225 mln euro.

▪ Zdaniem TSUE w niniejszej sprawie nie są spełnione dwie przesłanki, na podstawie których można by stwierdzić, że dany środek dotyczył

bezpośrednio osób innych niż adresaci. Po pierwsze, decyzja EROD sama w sobie nie zmieniła sytuacji prawnej WhatsApp IE. Stanowi jedynie

akt przygotowawczy lub pośredni w stosunku do decyzji irlandzkiego organu nadzorczego. Po drugie, nawet gdyby decyzja EROD była

wiążąca dla irlandzkiego organu nadzorczego, pozostawiła ona temu organowi zakres uznania co do treści ostatecznej decyzji.

Źródło: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2521
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▪ W grudniowym numerze newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla IOD znajdziemy między innymi:

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA

▪ Nie ma podstaw, by szkoła, na potrzeby usprawiedliwienia nieobecności ucznia, żądała podania przyczyny absencji.

RUSZYŁY PRACE NAD STWORZENIEM KODEKSU POSTĘPOWANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

▪ Zawiązała się inicjatywa mająca na celu przygotowanie kodeksu postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego. O rozpoczęciu prac

w tym zakresie UODO został poinformowany przez Związek Województw RP.

PRZECHOWYWANIE NAGRANIA ROZMOWY TELEFONICZNEJ Z KLIENTEM OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH TEJ OSOBY

▪ Jeśli administrator w czasie rozmowy telefonicznej z klientem rejestruje dźwięk tej rozmowy, to przechowując nagranie, przetwarza jego

dane osobowe. W związku z tym, już podczas realizacji wobec klienta obowiązku informacyjnego powinien wskazać na taki zakres

przetwarzania danych, jak rejestracja głosu. Ponadto gdy klient zażąda udostępnienia kopii danych osobowych, administrator powinien je

wydać.

MNIEJ DANYCH W PUBLICZNYCH OBWIESZCZENIACH KOMORNICZYCH

▪ Sprawiedliwości podzieliło opinię UODO i zapowiada ograniczenie zakresu danych osobowych ujawnianych w obwieszczeniach

komorniczych o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w rozumieniu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc).

Źródło: https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod
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