
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

5.01.2021 r.

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Wysokość kary 25 000,00 PLN

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie Art. 33 ust. 1, Art. 34 ust. 1 RODO
Niewystarczające wypełnienie obowiązków powiadamiania o naruszeniu danych.

Źródło postępowania:

2021/7K O M P A S  F O R S A F E
Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W lipcu 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła skarga
na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Uczelnia).

Opis wydarzeń:

1) Skarżący poinformował, że Uniwersytet udostępnił na platformie elearningowej nagrania
obrazujące przebieg egzaminów praktycznych z pediatrii.

2) Naruszenie dotyczyło 237 osób.

3)  W nagraniach utrwalono moment, w którym część studentów zostało
wylegitymowanych legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

4)  Po wykryciu incydentu przez jednego ze studentów, sprawa została zgłoszona do
starostów grup, a linki do nagrań zaczęły krążyć między studentami. Dodatkowo w trakcie
sprawdzania linków okazało się, że istnieje możliwość obejrzenia nagrania po uzyskaniu
linku bez konieczności logowania się.

5) Przez kilka dni do nagrań miały dostęp następujące osoby: wszyscy studenci grup 1-7 VI
roku, osoby odrabiające zajęcia, studenci z jednego z Wydziałów, a także każda osoba
posiadająca link, pod którym zostało umieszczone nagranie.

6) Informacja o naruszeniu bezpieczeństwa danych finalnie została zgłoszona do Dziekana
i Rektora, którzy wraz z Inspektorem Ochrony Danych wyrazili stanowisko, iż zaistniała
sytuacja nie była wyciekiem danych osobowych.

Przyczyna naruszenia:

Uczelnia wskazała, że przyczyną incydentu był błąd osoby prowadzącej, która nie wyłączyła
pokoju i dostępu do niego po zakończeniu egzaminu.

Decyzja PUODO:

1) Kara pieniężna w wysokości 25 000 PLN

2) Zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Kompas FORSAFE

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU TAKICH NARUSZEŃ?

1)  Wykonaj ocenę naruszenia ochrony danych osobowych pod kątem wystąpienia ryzyka
dla praw i wolności osób fizycznych.

Dokonując oceny weź pod uwagę:
a) konkretne okoliczności naruszenia, w tym wagę potencjalnego wpływu i
prawdopodobieństwo jego wystąpienia,

b) 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.

2) 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.

3) Jeśli masz wątpliwości co do oceny ryzyka dla naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, dokonaj zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, nawet jeśli taka
ostrożność mogłaby się okazać nadmierna.

4) 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.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE


