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UPOMNIENIE
Rodzaj naruszenia

Naruszenie Art. 5 ust. 1 lit. f, Art. 24 ust. 1, Art. 25 ust. 1, Art. 32 ust. 1
lit. d, Art. 32 ust. 2, Art. 33 ust. 1, Art. 34 ust. 1 RODO
Niewystarczające wypełnienie obowiązków powiadamiania
o naruszeniu danych.
Przedmiot decyzji

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło pismo
od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. (PPIS)
z informacją o publicznym ujawnieniu listy zawierającej adresy
zamieszkania osób, przebywających na kwarantannie orzeczonej
decyzją administracyjną PPIS oraz objętych kwarantanną
obowiązkową w związku z przekroczeniem granicy kraju. W wyniku
naruszenia doszło również do ujawnienia danych adresowych osób
odbywających izolację domową w związku ze stwierdzonym
zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
PPIS udostępnił dane powyższych osób następującym podmiotom:
Komendzie Powiatowej Policji w G., Naczelnikowi Poczty Polskiej
w G., Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej na terenie
powiatu g. oraz Komendzie Straży Pożarnej w G.
W toku postępowania sprawdzającego Prezes UODO ustalił, iż do
wycieku danych doszło za sprawą pracownika zatrudnionego w U.
Sp. z o.o.. Spółka otrzymywała wykazy miejsc kwarantanny na terenie
miasta oraz gminy G. drogą elektroniczną z Komendy Powiatowej
Policji w G. w celu przekazywania ich dalej upoważnionym
pracownikom Zakładu Oczyszczania Miasta, by zweryfikować,
czy w danym okresie odpady mają być odbierane z miejsc, które
widnieją na wyżej wskazanych wykazach. Powyższe było
podyktowane ochroną życia i zdrowia pracowników Spółki
(pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta) - zminimalizowaniem
ryzyka zetknięcia się przez nich z ryzykiem związanym z
zarażeniem koronawirusem. W dniu naruszenia wykaz taki został
wydrukowany i pozostawiony na krótki czas bez należytego nadzoru
w siedzibie Spółki U. Sp. z o. o. w G. W tym czasie pracownik Spółki U.
Sp. z o. o. w G. - kierowca w Zakładzie Oczyszczania Miasta,
korzystając z tego, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad
wydrukowanym wykazem była skierowana do niego plecami,
skopiował (utrwalił w postaci zdjęcia) ten wykaz, a następnie
udostępnił co najmniej jednej innej osobie.
W związku z wyjaśnieniami złożonymi przez administratora i po
rozpatrzeniu sprawy Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia oraz
nakazał zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu
ochrony danych osobowych.
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JAK ZAPOBIEGAĆ TAKIM NARUSZENIOM?
1) Dokonując wyboru odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych pamiętaj, że jest to proces dwuetapowy.
W pierwszej kolejności ważne jest, aby określić poziom ryzyka,
jaki wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, a następnie
ustalić, jakie środki techniczne i organizacyjne będą odpowiednie,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu
ryzyku.
2) Realizuj szkolenia dla pracowników, które mają na celu
przedstawienie przyjętych zasad, polityk i procedur. Pracownicy
powinni również znać konsekwencje za brak stosowania się do
przyjętych zasad, polityk i procedur.
3) Dokonuj sprawdzeń pod kątem przestrzegania przez
pracowników przyjętych zasad, polityk i procedur.
4) Wykonaj ocenę naruszenia ochrony danych osobowych pod
kątem wystąpienia ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.
Dokonując oceny weź pod uwagę, czy naruszenie może prowadzić
do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub
niemajątkowych dla osób, których dane zostały naruszone.
Przykładami takich szkód są: utrata kontroli nad własnymi danymi
osobowymi, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji,
dyskryminacja, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, straty
finansowe, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności
danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub wszelkie
inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne.
5) Gdy ocenisz, że naruszenie ochrony danych osobowych może
powodować ryzyko dla naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, dokonaj zgłoszenia naruszenia ochrony danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na zgłoszenie masz 72 godziny od momentu stwierdzenia
naruszenia.
6) Gdy ocenisz, że naruszenie ochrony danych osobowych może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, dokonaj zawiadomienia osób fizycznych, których dane
dotyczą, o zaistniałym naruszeniu. Zawiadomienia należy wykonać
bez zbędnej zwłoki. Przykładowe formy przekazania informacji
o naruszeniu to: komunikat widoczny bezpośrednio na stronie
internetowej, bez konieczności otwierania dodatkowych podstron,
komunikat na portalu społecznościowym, komunikat na lokalnych
witrynach internetowych, ogłoszenia w gazetach.
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