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1. Nowy poradnik Ministerstwa
Cyfryzacji
Link
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało „Poradnik dla
sektora Fintech”. Dokument zawiera odpowiedzi
na pytania o stosowanie przepisów RODO w
zakresie działalności firm z tzw. fintechu.
Wykładnia przepisów zaproponowana w poradniku
ma liberalny charakter w porównaniu z
dotychczasową praktyką polskiego organu
nadzorczego. Przykładowo, wystarczające dla
wysyłania informacji handlowej, w ocenie autorów
poradnika, jest pozostawienie przez
zainteresowanego użytkownika strony internetowej
adresu mailowego – nie ma konieczności
zaznaczenia osobnego okienka zgody.
Interesujące jest również przyjęcie, że
administrator może przechowywać dane wrażliwe,
gdy nie ma do tego podstawy prawnej – o ile dane
zostały przekazane przez osobę, której dotyczą, a
przedsiębiorca nie żądał ich podania (np. można
przechowywać informacje o zdrowiu klienta, jeśli
wnioskujący, w piśmie z wnioskiem o rozłożenie
opłat na raty, poinformował o swojej chorobie).
Poradnik nie ma charakteru wiążącego,
a organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych może przyjąć bardziej
restrykcyjną wykładnię przepisów

zapewniającym właściwy poziom ochrony
danych (tzw. adequacy decision). Może to
jednak potrwać kilka miesięcy, a do tego
czasu firmy muszą wdrożyć np. wiążące
reguły korporacyjne.
Transfer danych | RODO | Brexit

3. Nowe wytyczne Europejskiej
Rady Ochrony Danych
Link
Europejska Rada Ochrony Danych
opublikowała wytyczne dotyczące
terytorialnego zakresu stosowania RODO.
Interpretacja przepisów ma znaczenie dla
administratorów i podmiotów
przetwarzających, zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz Unii Europejskiej, tak aby
mogli ocenić, czy muszą dostosować swoją
działalność do przepisów RODO. W publikacji
można odnaleźć praktyczne wyjaśnienia do
szeregu sytuacji. Firmy spoza UE prowadzące
działalność w państwach UE, powinny zbadać,
czy ma do ich działalności zastosowanie
RODO, a tym samym, czy konieczne jest
wyznaczenie przedstawiciela lokalnego.

Ministerstwo Cyfryzacji | RODO | Fintech Przedstawiciel jest niezbędny dla
skorzystania z tzw. mechanizmu one-stopshop, czyli z poddania się jurysdykcji
wyłącznie jednego organu nadzorczego
Transfer danych między UE w ramach UE. Konsekwencją
a Wielką Brytanią niewyznaczenia przedstawiciela jest ryzyko,
że postępowanie wobec firmy mogą
Link prowadzić organy z każdego państwa,
25 listopada przywódcy państw członkowskich gdzie prowadzona jest działalność.
Unii Europejskiej oraz premier Wielkiej Brytanii EROD | RODO | zakres stosowania
wyrazili zgodę na projekt umowy wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE. Dokument zawiera m.in. deklarację
współpracy i opis przyszłych relacji. Wyjście z Na pytania odpowiedzą:
Unii Europejskiej zaplanowano na 30 marca
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Jeżeli nie dojdzie do ostatecznego zatwierdzenia
porozumienia w parlamencie brytyjskim, Wielka
Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie.
Wówczas firmy z terenu UE działające na rynku
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Znacznie ułatwi współpracę firm uznanie przez
Komisję, że Wielka Brytania jest państwem
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