Wsparcie dla biznesu
COVID – 19

Wsparcie dla biznesu w trakcie pandemii
Ochrona danych osobowych a działania mające przeciwdziałać COVID -19
Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, formalnie nie wpływa na przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych. Biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania przyjęte w naszym kraju w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarówno prawne jak i organizacyjno-praktyczne,
pragniemy rozwiać ewentualne wątpliwości, jakie nasuwają się w kontekście wpływu tych działań na ochronę danych.

I.

Czy działania podjęte w związku ze zwalczaniem pandemii są zgodne z RODO?

Tak. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z dnia 12 marca 2020
r. przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku
z walką z koronawirusem. Stwierdził przy tym, że przepisy tzw. specustawy (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) nie naruszają przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) i nie stoją z nimi w sprzeczności. Zdaniem PUODO, skoro – pod określonymi warunkami –
specustawa uprawnia Głównego Inspektora Sanitarnego (lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego) do wydawania m.in. wiążących polskich pracodawców decyzji, a Prezes Rady
Ministrów ma prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – to przepisy te
są spójne z przepisami RODO, które uprawniają do przetwarzania danych osobowych w sytuacjach związanych z
ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, tj. art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit d RODO.
Stosownie do treści tych przepisów, można przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Jeżeli natomiast chodzi o tzw. dane
szczególnych kategorii, do których zaliczane są m.in. dane dotyczące zdrowia, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem,
jeżeli jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak
m.in. ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – w tym epidemią, na co wskazuje motyw
46 RODO – na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zatem, jeżeli dane działanie ma umocowanie w przepisach prawa
i jest podyktowane ochroną zdrowia w warunkach m.in. pandemii, umożliwia również przetwarzanie danych osobowych
w tym celu.

Na tej podstawie, należy uznać za dopuszczalne np. dokonywanie przez pracodawcę kontroli temperatury ciała
swoich pracowników, jeżeli ma to na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zakażeniem
nim. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może w sposób dowolny przeprowadzać badania lekarskie
pracowników, czy też wymagać, aby osoby odwiedzające (np. klienci) lub pracownicy dostarczali konkretne
informacje dotyczące zdrowia. Takie działania byłyby dopuszczalne jedynie wówczas, gdyby takie uprawnienie
wynikało wprost z przepisów prawa.

II.

Czy stan pandemii uzasadnia ograniczenie ochrony danych osobowych?

Zdecydowanie nie. 19 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła oświadczenie w sprawie
przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19, w którym podkreślono, że „nawet w tych
wyjątkowych czasach administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych
osób, których one dotyczą”. Wskazano przy tym, że sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem prawnym, który może
uzasadniać ograniczenie wolności, pod warunkiem, że ograniczenia te są proporcjonalne i ograniczone do okresu
nadzwyczajnego.
W oświadczeniu poruszono również kwestię wykorzystywania danych z sieci komórkowych dotyczących lokalizacji jako
możliwego sposobu monitorowania, ograniczania lub łagodzenia skutków rozprzestrzeniania się COVID-19. Może to
mieć znaczenie w odniesieniu do zapowiedzianego przez Premiera Rady Ministrów wprowadzenia mechanizmów
śledzenia osób przebywających na kwarantannie pod kątem naruszenia przez nich zakazu opuszczania miejsca
zamieszkania. Nie podano bowiem, o jakie mechanizmy chodzi. Jeżeli zdecydowano by się na monitorowanie
niezanonimizowanych danych dotyczących lokalizacji tych osób na podstawie danych z sieci komórkowych, EROD
wskazuje, że wprowadzone działania muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności.
Zasada proporcjonalności zakłada prymat rozwiązań najmniej inwazyjnych w prawo do prywatności z uwzględnieniem
celu, jaki ma być takimi działaniami osiągnięty. „Środki inwazyjne, takie jak "śledzenie" osób fizycznych (tj. przetwarzanie
historycznych niezanonimizowanych danych dotyczących lokalizacji), można uznać za proporcjonalne w wyjątkowych
okolicznościach i w zależności od konkretnych sposobów przetwarzania. Powinny one jednak podlegać wzmożonej
kontroli i zabezpieczeniom w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych (proporcjonalność środka pod
względem czasu trwania i zakresu, ograniczone zatrzymywanie danych i ograniczenie celu)” – czytamy w oświadczeniu.
W takim przypadku państwo członkowskie jest zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak
zapewnienie osobom korzystającym z usług łączności elektronicznej prawa do środka prawnego.

III.

Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej

W zaistniałej sytuacji, wiele pracodawców skorzystało z możliwości polecenia swoim pracownikom wykonywania pracy
zdalnie. Należy zwrócić uwagę, że mimo wykonywania pracy z miejsca zamieszkania, pracownika w dalszym ciągu
obowiązują wdrożone zasady mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę, jako
administratora. Poniżej prezentujemy skrótowe zalecenia, których należy przestrzegać przy pracy zdalnej.
Podczas pracy na komputerze pamiętaj, aby:
−
−
−
−
−
−
−

nie instalować dodatkowych aplikacji i oprogramowania niezgodnych z procedurą bezpieczeństwa organizacji;
wykonywać niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowania oraz systemu antywirusowego;
zapewnić sobie taką przestrzeń, która będzie uniemożliwiała wgląd osób postronnych w Twoją pracę;
blokować urządzenie, na którym pracujesz, jeżeli opuszczasz stanowisko pracy – choćby na chwilę;
używać silnych haseł dostępu i w razie potrzeby wielopoziomowego uwierzytelniania;
podjąć odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe przed zgubieniem lub zniszczeniem;
w przypadku zgubienia urządzenia do pracy podjąć wszelkie niezbędne środki do zabezpieczenia danych
osobowych – w razie potrzeby nawet zdalne czyszczenie pamięci.

Jeśli korzystasz z poczty elektronicznej, należy:
−
−
−
−
−
−

postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi korzystania ze służbowej poczty elektronicznej;
w miarę możliwości używać tylko służbowych kont email. Jeśli to niemożliwe a przetwarzane są dane osobowe,
zapewnij szyfrowanie treści i załączników;
nie podawać w temacie wiadomości danych osobowych lub informacji poufnych;
sprawdzić, czy wiadomość wysyłana jest do właściwego adresata;
nie otwierać wiadomości od nieznanych adresatów, w szczególności nie klikać w zawarte w wiadomości linki;
nie wysyłać hasła do zaszyfrowanej treści w wiadomości e-mail.
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