MAŁY INFORMATOR RODO,
czyli Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Seniorzy,
Mam na imię Natalia. Jestem uczennicą III klasy gimnazjum.
Od 7 lat należę do scholi dziecięcej „Józefowe Promyczki” przy
parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie. Jestem jej
animatorką i staram się poprzez grę na gitarze i śpiew tworzyć
oprawę muzyczną mszy świętych dla dzieci. Razem
z dziewczynkami ze scholi (głównie z klas I-VI szkoły
podstawowej) wyjeżdżamy na dwutygodniowe spotkania
wakacyjne, na których wspólnie spędzamy czas na zabawie,
modlitwie i śpiewaniu.
Należę również do szkolnego wolontariatu, który organizuje
kiermasze ciast oraz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących.
Jestem osobą wrażliwą na potrzeby innych. Nie umiem przejść
obojętnie obok osób będących w potrzebie.
Poprzez aktywny udział w życiu szkolnym i parafialnym
realizuję własne pasje muzyczne i cele życiowe. Stoję obecnie
przed wyborem liceum. Mam nadzieję że uda mi się dostać do
klasy humanistycznej, gdyż swoją przyszłość wiąże z pracą
z dziećmi.
Oddaje do Państwa rąk Mały Informator RODO, zawierający
podstawowe informacje o ochronie danych osobowych. Mam
nadzieję, że zawarte w nim treści zachęcą Państwa do większej
kontroli nad udostępnianiem swoich danych osobowych.

Co to jest RODO?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych– rozporządzenie
unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy
o swobodnym przepływie danych osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej
harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu
danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom
Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych.
Rozporządzenie ma też na celu zaktualizować przepisy, by te
spełniały
swoją
funkcję
w
XXI
wieku
i odpowiadały na zagrożenia wynikające z użycia
w przetwarzaniu danych osobowych nowoczesnych
technologii.

Zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda musi być:
- dobrowolna
- konkretna
- specyficzna (jest ważna jeśli została użyta na konkretne
użycie danych)
- świadoma (w tym przypadku wymagana jest przejrzystość)
- wycofanie jej powinno być łatwe (łatwy sygnał wycofania się)

Ważne pojęcia związane z RODO

Dane osobowe











wg art. 4 ust. 1 RODO – informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
wg art. 4 ust. 1 – możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak:
imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny,
dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających:
fizyczną,
fizjologiczną,
genetyczną,
psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
dane osobowe dzielą się na zwykłe oraz „zaliczające się
do szczególnej kategorii danych”, czyli np. te dotyczące
pochodzenia, religii, światopoglądu, zdrowia, itp.

Informacje o stanie zdrowia to wyjątkowo wrażliwe dane.
Pamiętaj o tym, że jeżeli rejestrujesz się w recepcji szpitala czy
przychodni, masz prawo być anonimowy. Masz prawo, żeby
wszyscy, którzy są dookoła nie widzieli jak masz na imię i na
nazwisko.
Nikt nie musi wiedzieć, do jakiego lekarza idziesz
Oczywiste, że szpital ma obowiązek pozyskać i przechowywać
nasze dane. RODO nakłada w tym zakresie obowiązek ich
należytego przechowywania. Co to oznacza w praktyce? Lekarz,
który nas leczy nie powinien np. rozkładać na stole kart pacjenta.
Chodzi o to, byśmy nie wiedzieli kto miał wizytę przed nami i kto
wejdzie po nas.
Jeżeli czekasz w kolejce do lekarza masz prawo, aby ci, którzy
czekają razem z Tobą nie wiedzieli do jakiego specjalisty czekasz
w kolejce, żeby cała miejscowość, w której się leczysz, nie
wiedziała o tym, że danego dnia byłeś u internisty czy kardiologa.
Do danych osobowych dotyczących zdrowia zaliczamy wszystkie
dane o naszej kondycji fizycznej i psychicznej. To także
informacje o korzystaniu przez nas z usług opieki zdrowotnej
RODO z punktu widzenia konsumentów. Co warto wiedzieć?
Nowe przepisy są istotne właściwie dla każdego, kto kiedykolwiek
zgodził się na przetwarzanie swoich danych osobowych w banku,
w sklepie internetowym czy u operatora sieci komórkowej.
Każda osoba, której dane są przetwarzane będzie mogła żądać
od administratora danych, aby przeniósł je do innego,
wskazanego przez siebie administratora danych (np. w przypadku
zmiany banku – wniosek o przeniesienie ustanowionych stałych
zleceń przelewów i zdefiniowanych odbiorców). Dzięki temu
zmiana usługodawcy na innego będzie dużo łatwiejsza. Takiego
przeniesienia (przekazania) administrator będzie musiał dokonać
w i powszechnie używanym formacie – tak aby dane te można
było później odczytać i wykorzystać.
Każda osoba będzie mogła uzyskać informację od administratora
danych, czy przetwarza on jej dane osobowe. Jeżeli dane są

rzeczywiście przetwarzane, możemy wówczas żądać wielu
informacji, np. o celu ich przetwarzania, odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione
oraz
o
okresie
przechowywania
danych.
W ramach prawa dostępu do danych, będzie można zwrócić się
do administratora z żądaniem wydania kopii wszystkich naszych
danych osobowych. Przekazanie pierwszej kopii musi odbywać
się bezpłatnie. Za wszelkie kolejne kopie, administrator będzie
miał prawo pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
z kosztów administracyjnych.
Prawo do bycia zapomnianym
To chyba największe udogodnienie wprowadzone w ramach
RODO. Bycie zapomnianym to nic innego jak żądanie usunięcia
danych osobowych. Będziemy mogli żądać usunięcia danych,
na przetwarzanie których wyraziliśmy kiedyś dobrowolną zgodę,
a teraz chcemy ją wycofać, a także we wszystkich przypadkach,
gdy przetwarzanie naszych danych nie jest już niezbędne do
celów, w których zostały one zebrane przez administratora
danych. W takiej sytuacji – jeżeli wystąpimy ze stosowną prośbą,
nasze dane będą musiały zostać niezwłocznie i w całości
skasowanie z systemu administratora danych (danej firmy).
Będzie to dotyczyć także kopii, linków, skanów czy papierowej
dokumentacji (ksero, wydruki emaili, skany).
Niechciane smsy, telefony – łatwiejsze egzekwowanie praw
Każdy z nas zetknął się z uciążliwymi i powtarzającymi się
smsami czy telefonami call center firm oferujących zaproszenia
na prezentacje produktów.
Zwykłemu Kowalskiemu łatwiej będzie walczyć z niechcianymi
sms-ami i telefonami, na które nigdy nie wyraził swojej zgody.
Przedsiębiorca – po pierwsze zobowiązany do usunięcia danych,
a jeżeli będziemy dociekliwi – zobowiązany będzie udzielić nam
informacji o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych
oraz udowodnić, iż wszedł w ich posiadanie w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie będzie się
narażał na bardzo wysokie kary administracyjne.

Metody wyłudzania pieniędzy:





na wnuczka
prośba o szklankę wody
fałszywy pracownik OPS lub ZUS
fałszywy policjant

Metodą na wnuczka
Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami
padają ludzie starsi, jest wyłudzanie pieniędzy przez osoby
podające się za członków rodziny lub
bliskich znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby.
Sprawcy dzwonią na telefon domowy, przedstawiając się jako
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub
siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony, co sprawia,
że łatwo uwierzyć starszym ludziom, że dzwoni ktoś z rodziny)
i proszą o pożyczkę na zakup jakiejś rzeczy w bardzo
atrakcyjnej cenie. Najczęściej od razu informują „babcię” lub
„dziadka”, że nie będą mogli przyjechać, a pieniądze odbierze
znajomy. Wtedy trzeba zadzwonić pod 112 i zgłosić sprawę
policji.
Prośba o szklankę wody
Inna metoda działania przestępców polega na tym, że pukają
oni do mieszkań, prosząc o coś do jedzenia lub picia
i informując, że zmarł im ojciec, a matka jest w szpitalu. Starsze
osoby okazują swoje dobre serce.
Zapraszają złodziei do mieszkania i przygotowują posiłek.
W tym czasie oszuści okradają ich mieszkanie.

Fałszywi pracownicy OPS lub ZUS
Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób
podających się za urzędników i przedstawicieli różnych
instytucji. Oszuści podający się za pracowników pomocy
społecznej, urzędu skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić, że
ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego
świadczenia pieniężnego lub materialnego, przyznaniem
większej emerytury lub renty czy zwrotem podatku
dochodowego. Aby jednak uzyskać te pieniądze lub
świadczenia, konieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej
lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych.
Takie działanie sprawcy ma na celu wskazanie miejsca, gdzie
starsza osoba przechowuje pieniądze. Następnie złodziej prosi
o podanie szklanki wody, a w międzyczasie kradnie
oszczędności.
Fałszywy policjant
Sprawcy oszustw mogą także
funkcjonariuszy policji lub straży
miejskiej.
Mogą
przyjść
z informacją, że np. ktoś z rodziny
potrzebuje pieniędzy, aby zapłacić
mandat lub że ktoś z bliskich
popełnił
przestępstwo
lub
wykroczenie.
Jednocześnie
sugerują,
iż
sprawę
można
załatwić
polubownie
poza
„granicami
prawa”.
Chęć
udzielenia
pomocy
bliskim
powoduje, że osoby starsze płacą
za tę „wymyśloną usługę” znaczne
sumy pieniędzy.
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