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Wysokość kary

5 000 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Naruszenie Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 17 RODO.
Niedostateczna realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Przedmiot decyzji

W maju 2015 r. Szwedzki Urząd Ochrony Danych Osobowych
przeprowadził czynności kontrolne w Google Inc. (obecnie Google
LLC). Przedmiotem kontroli była weryfikacja realizacji prawa 
do usunięcia danych z wyników wyszukiwania w przeglądarce
internetowej. Do Urzędu wpłynęło bowiem 13 skarg od osób,
które uważały, że Google niesłusznie odrzuciła ich żądania usunięcia
danych. W maju 2017 r. Szwedzki Urząd Ochrony Danych
Osobowych polecił Google podjęcie działań w sprawie 5 skarg 
w taki sposób, aby określone wyniki wyszukiwania nie pojawiały się
przy wyszukiwaniu nazwisk Skarżących. W czerwcu 2018 r. doszło 
do kolejnej kontroli podyktowanej doniesieniami jakoby Google 
nie zastosowało się do zaleceń Szwedzkiego Urząd Ochrony Danych
Osobowych. Sprawdzenie wykazało, że w 2 przypadkach wyniki
wyszukiwania nadal były wyświetlane. Dodatkowo Szwedzki Urząd
Ochrony Danych Osobowych sprzeciwił się praktyce stosowanej
przez Google polegającej na wymaganiu od osób składających
wniosek o usunięcie wyników wyszukiwania, wyrażenia zgody 
na informowanie właścicieli witryn internetowych o adresach URL,
które są usuwane z wyników wyszukiwania w następstwie wyżej
wspomnianego wniosku. Finalnie Google w związku z realizacją
żądania informowała właścicieli witryn internetowych stron
internetowych o usunięciu adresu internetowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Szwedzki Urząd Ochrony Danych
Osobowych nałożył na Google karę w wysokości 75 mln SEK 
(ok. 7 milionów euro) za nieprzestrzeganie swoich zobowiązań
dotyczących realizacji prawa osób, których dane dotyczą, do
usunięcia wyników wyszukiwania z listy wyników. Szwedzki Urząd
Ochrony Danych Osobowych dodatkowo nakazał Google:
a) zaprzestania informowania właścicieli witryn internetowych 
o adresach URL, które zostały usunięte ze względu na realizację
wniosku o usunięcie wyników wyszukiwania; wyjątek stanowi
sytuacja, gdy osoba składająca wniosek o to poprosiła;
b) zaprzestania wyświetlania tekstu „Jeśli adresy URL zostaną
usunięte z naszych wyników wyszukiwania w wyniku Twojej prośby,
możemy przekazać informacje właścicielom witryn internetowych 
o usuniętych adresach URL” podczas składania wniosku o usunięcie
wyników wyszukiwania; wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba
składająca wniosek o to poprosiła.

Google odwołało się od decyzji Szwedzkiego Urząd Ochrony 
Danych Osobowych i w listopadzie 2020 r. Sąd Administracyjny 
w Sztokholmie odrzucił apelację, jednak obniżył wysokość kary 
do 52 mln SEK (ok. 5 mln euro).

Kompas FORSAFE

Data Protection Authority of Sweden

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

JAK ZAPOBIEGAĆ TAKIM NARUSZENIOM?

1) Opracuj i wdróż procedury realizacji praw podmiotów danych.

2) Wdróż środki techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi
wniosków o skorzystanie z praw podmiotów danych.

3) Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów
danych, który jest niejasny lub niekompletny, podejmij wszelkie
niezbędne kroki w celu jego rozpatrzenia.

4) Jeśli jesteś administratorem danych publikującym dane
osobowe i otrzymałeś wniosek o skorzystanie z praw podmiotów
danych (np. usunięcie danych), który zostanie pozytywnie
rozpatrzony, wówczas jesteś zobowiązany do poinformowania 
o tym fakcie innych administratorów danych, którzy wykorzystują
te dane osobowe za pośrednictwem linków, kopii lub reprodukcji.

5) Jeśli jesteś administratorem danych będącym dostawcą
wyszukiwarki internetowej i otrzymasz wniosek o skorzystanie 
z praw podmiotów danych (np. usunięcie danych), który zostanie
pozytywnie rozpatrzony, wówczas zabronione jest informowanie 
o tym osób trzecich, które opublikowały w Internecie informacje, 
do których odnosi się to wyszukiwanie.


