KOMPAS FORSAFE

2021/9
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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Podmiot kontrolowany

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla W. F. we W.
Pani A. B., prowadząca
kancelarię komorniczą we W.

Wysokość kary

Upomnienie

Rodzaj naruszenia
Naruszenie Art. 5 RODO.
Nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych.

Przedmiot decyzji
Źródło postępowania:
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła skarga Pana Z. G. na
nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. F. we W., Panią A. B., prowadzącą kancelarię
komorniczą we W. (Komornik).
Opis wydarzeń:
1) Sprawa polegała na niewywiązaniu się Komornika Sądowego z obowiązku weryfikacji
dłużnika, czego skutkiem było bezprawne pozyskanie danych osobowych pewnej osoby
oraz dalsze ich przetwarzanie, jako danych dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
2) Jak wynikało z wyjaśnień Komornika, wierzyciel podał nieprawidłowy nr PESEL, przez co
doszło do nieprawidłowego ustalenia dłużnika.
3) Dane osobowe Skarżącego w ww. zakresie zostały dołączone do akt postępowania
egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przeciwko Panu T. G. Dane te będą
przetwarzane w celach archiwalnych ze względu na brak możliwości usunięcia ich z akt
sprawy egzekucyjnej, przez okres 5 lat od umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Przyczyna naruszenia:
Komornik w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego naruszył zasadę
prawidłowości i poufności danych.
Decyzja PUODO:
Prezes Urzędu ochrony danych osobowych wydał upomnienie dla Kancelarii komorniczej
we W.

Kompas FORSAFE
JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
1) Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych
osobowych w aspekcie ich legalności.
2) Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych
osobowych w aspekcie celowości ich przetwarzania.
3) Przechowuj dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.
4) Wdróż procedury retencji danych oraz regularnie weryfikuj czas przetwarzania danych
osobowych.
Jeśli administratorem danych jest komornik:
1) Dokonuj każdorazowo weryfikacji tożsamości dłużnika.
2) Dokonuj sprawdzenia poprawności informacji przekazanej przez wierzyciela i danych
ujętych we wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w tytule wykonawczym.
3) Pozyskując dane z systemu teleinformatycznego, weryfikuj ich poprawność z wnioskiem
wierzyciela. W razie wątpliwości zgłoś się do wierzyciela w celu ich potwierdzenia.
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