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NEWSLETTER

UODO DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Ochrona danych kandydatów do szkół
Zbliża się czas rekrutacji do szkół, w tym podwójnego naboru
do szkół średnich. Zgodne z prawem pozyskiwanie danych
osobowych nowych uczniów w tym roku może okazać
się szczególnie dużym wyzwaniem dla dyrektorów szkół
i wspierających ich inspektorów ochrony danych. Na naszej
stronie internetowej dostępne są informacje pomocne Państwu
w realizacji obowiązków związanych z tym procesem.
czytaj więcej
Informujemy, że w odpowiedzi na duże zainteresowanie tematyką ochrony
danych osobowych w środowisku szkolnym oraz w związku z potrzebą
uzupełnienia treści opublikowanego poradnika pt. „Ochrona danych
osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” we współpracy z
Ministrem Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy prace na kolejną częścią
poradnika.
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1% podatku a udostępnienie danych darczyńcy
osobie obdarowanej
Organizacja pożytku publicznego (OPP) może przetwarzać dane
osobowe podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku
w zeznaniu rocznym PIT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jest
ona uprawniona do wykorzystania tych danych, np. po to, by
podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego. Nie może
ona jednak udostępniać danych podatnika (darczyńcy) osobom
obdarowanym, z wyjątkiem sytuacji, gdy darczyńca wyraził na to
uprzednią, wyraźną zgodę.
czytaj więcej

Przekazywanie danych osobowych do
Wielkiej Brytanii w związku z brexitem – nota
informacyjna EROD
Kto jest zobowiązany do wyznaczenia IOD na
podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę tzw.
„policyjną”?
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), wdrażająca dyrektywę
2016/680 przewiduje w art. 46 obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych. Obowiązek ten dotyczy jedynie
administratorów przetwarzających dane osobowe w celach
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
lub wykonywania kar. Jakie konkretnie są to podmioty i w jaki
sposób powinni one wywiązać się z obowiązku wyznaczenia
inspektora
ochrony
danych
osobowych
wyjaśniamy
w komunikacie na naszej stronie internetowej.
treść komunikatu

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) 12 lutego 2019 r. przyjęła
notę informacyjną skierowaną do podmiotów handlowych
i organów publicznych w sprawie przekazywania danych na
podstawie RODO w przypadku braku porozumienia w sprawie
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. W przypadku braku
umowy o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem
(wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE bez porozumienia)
Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim w dniu 30
marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego.
W związku z tym przekazywanie danych osobowych z EOG do
Zjednoczonego Królestwa będzie musiało opierać się na jednym
z instrumentów wskazanych w rozdziale V rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych. Jednocześnie
informujemy, że w ramach szczytu UE, który odbył się w dniu 21
marca br., Rada Europejska zdecydowała o opóźnieniu procesu
wyjścia z UE do 12 kwietnia br. z możliwością przedłużenia do
22 maja br., jeśli Izba Gmin przyjęłaby projekt porozumienia w
sprawie warunków wystąpienia z UE do końca marca br.
treść noty
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Oświadczenie EROD w sprawie FATCA
25 lutego br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)
opublikowała na swojej stronie oświadczenie dotyczące FATCA amerykańskiej ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych
w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (ang. Foreign
Account Tax Compliance Act). Oświadczenie zostało wydanew
związku z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie szkodliwych skutków FATCA dla obywateli UE
oraz wniosku skierowanego w tym zakresie przez Association of
Accidental Americans do Grupy Roboczej Art. 29.
treść oświadczenia

Prezes UODO interweniuje w sprawie
udostępniania numerów ksiąg wieczystych
Prezes UODO skierował do Głównego Geodety Kraju,
w którym wskazał, że numery ksiąg wieczystych nieruchomości
stanowią dane osobowe ich właścicieli, a ich udostępnienie za
pośrednictwem geoportalu rodzi szereg zagrożeń dla ochrony
danych osobowych ich właścicieli. Umożliwia ono bowiem
identyfikację nie tylko określonej nieruchomości, ale pozyskanie
- w sposób pośredni - szeregu danych osobowych jej właściciela,
w tym nr PESEL i informacji dotyczących jego sytuacji majątkowej.
Takie działanie nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów
ochrony danych osobowych oraz narusza zasady wyrażone
w art. 5 RODO, w tym m.in. zasady legalności, minimalizacji
danych, a w konsekwencji zasadę rozliczalności.
Prezes UODO zwrócił się również do Ministra Inwestycji
i Rozwoju o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie
zmiany przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
w tym w szczególności przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, mającej na celu ograniczenie dostępności
numerów ksiąg wieczystych poprzez wyraźne ustawowe
zawężenie kręgu podmiotów, na rzecz których dane te mogą być
udostępniane.

IOD cennym punktem kontaktowym dla UODO
W naszym urzędzie bardzo doceniamy sprawny kontaktz
inspektorami ochrony danych w rozpatrywanych przez
nas sprawach, np. dotyczących zgłaszanych nam naruszeń
ochrony danych osobowych. Wysiłek włożony w wypełnianie
przez Państwa roli punktu kontaktowego jest bardzo istotny
dla szybkiego i efektywnego wyjaśniania różnych sytuacji
i podejmowania działań na rzecz ochrony danych osobowych.
Doceniamy nie tylko informacje rzetelnie przekazywane nam
w bezpośrednich kontaktach (np. telefonicznych), ale też że jako inspektorzy - przyczyniacie się Państwo do udzielania przez
administratorów wyczerpujących odpowiedzi na nasze pismai
wezwania.
Pamiętajmy jednak, że rolę punktu kontaktowego należy odróżniać
od roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym (jeśli
dojdzie do wszczęcia takiego postępowania). Aby inspektor mógł
reprezentować administratora w konkretnym postępowaniu
administracyjnym, musi przedłożyć do akt oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej. Błędem jest w szczególności
przyjmowanie przez niektórych inspektorów, że samo zgłoszenie
zawiadomienia do Prezesa UODO o fakcie ich powołania,
zwalnia ich z obowiązku przedstawienia pełnomocnictwa do akt
postępowania administracyjnego.

Zmiany w formularzu do zgłaszania naruszeń
ochrony danych osobowych
Dzięki naszym doświadczeniom i sygnałom od inspektorów
w zakresie funkcjonowania formularza do zgłaszania naruszeń
ochrony danych osobowych, wprowadziliśmy do niego kilka
zmian. Modyfikacje obejmują: możliwość wskazania oznaczenia
sprawy w wewnętrznym rejestrze naruszeń administratora
(pkt 1 formularza), doprecyzowanie kategorii danych
osobowych objętych naruszeniem (pkt 6A formularza) oraz
pole dla uzasadnienia oceny poziomu ryzyka naruszenia praw
i wolności osoby fizycznej (pkt 8B formularza). Mamy nadzieję,
że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu wywiązywanie się
z tego obowiązku.
formularz
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Infolinia dla IOD
Oprócz infolinii ogólnej UODO, kilka tygodni temu uruchomiliśmy
infolinię dedykowaną inspektorom ochrony danych. Jej celem
jest udzielanie wsparcia i pomocy inspektorom w stosowaniu
przepisów o ochronie danych osobowych w codziennej pracy.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 do 13.00, pod numerem telefonu 606 942 000.

Rejestry czynności i kategorii czynności
przetwarzania nie stanowią informacji
publicznej (wyrok WSA z 12.02.19)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12
lutego 2019 r. (II SAB/Łd 181/18) stwierdził, że rejestry czynności
przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania prowadzone
przez organ publiczny nie stanowią informacji publicznej.
Stanowią one dokument o charakterze wewnętrznym organizacyjnym i porządkowym. Celem obowiązku określonego
w art. 30 RODO jest zapewnienie - zarówno przez administratora
oraz podmioty przetwarzające, jak i przez organ nadzorczy zgodności z RODO (art. 5 ust. 2 RODO), czyli z wskazanymi w tym
akcie prawnym zasadami i warunkami przetwarzania danych
osobowych. Wyrok jest nieprawomocny.
treść orzeczenia

Uwagi Prezesa UODO do projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w toku
opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, w którym resort zdrowia zaproponował zainstalowanie
w pokojach pacjentów urządzeń umożliwiających ich obserwację,
zakwestionował możliwość pozyskiwania zbyt szerokiego
zakresu danych oraz brak precyzyjnie określonego celu.
uwagi Prezesa UODO

Szkolenia UODO dla
inspektorów ochrony danych
Stałym elementem działalności Prezesa UODO jest podnoszenie
poziomu wiedzy fachowej IOD poprzez dedykowanie im
szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. W 2019 r.
przeprowadzane szkolenia dotyczyły: naruszeń ochrony danych,
zasad przetwarzania danych w świetle ustawy wdrażającej
dyrektywę 2016/680, przekazywania danych do tzw. państw
trzecich na podstawie RODO oraz obowiązku informacyjnego.
Rejestracja udziału w szkoleniu następuje za pomocą formularza
kontaktowego udostępnianego każdorazowo wraz z informacją
o szkoleniu.
informacje o szkoleniach

Transmisje z wydarzeń
organizowanych przez UODO
Zachęcamy do obejrzenia transmisji z dotychczas przeprowadzonych
przez UODO konferencji i szkoleń na kanale YouTube Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
dostęp do nagrań
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Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl
godziny pracy urzędu 8:00 - 16:00

