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26. Wielka Izba Karna Sądu Okręgowego w Berlinie zamknęła postępowanie uznając,
iż zawiadomienie o grzywnie było bezskuteczne.

Odwołanie od decyzji niemieckiego organu nadzorczego

W czerwcu 2017 r. pracownicy organu nadzorczego przeprowadzili czynności kontrolne w
Deutsche Wohnen SE. Odnotowano, iż Spółka wykorzystuje system archiwizacji danych
osobowych najemców, nieprzewidujący możliwości usunięcia danych, które nie są już
potrzebne. W związku z tym Spółka przechowywała dane osobowe najemców pomimo
ustania pierwotnego celu ich przetwarzania. Deutsche Wohnen SE przetwarzało
informacje o sytuacji osobistej i finansowej, takie jak: zestawienia wynagrodzeń, formularze
do ujawnienia informacji, wyciągi z umów o pracę i szkolenia, dane podatkowe, dane
dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wyciągi bankowe.
Kontrola w marcu 2019 r. potwierdziła stan zastany w czerwcu 2017 r. Spółka nie wykonała
zaleceń pokontrolnych i nie usunęła nieprawidłowości z systemu archiwizacyjnego. Poza
nałożeniem sankcji za to strukturalne naruszenie, Berliński Rzecznik ds. Ochrony Danych
nałożył jeszcze na przedsiębiorstwo dalsze kary pieniężne w wysokości pomiędzy 6 000, a
17 000 Euro za niezgodne z prawem przechowywanie danych osobowych najemców w 15
konkretnych przypadkach.
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Kara uchylona

Deutsche Wohnen SE odwołał się od decyzji niemieckiego organu nadzorczego.

Decyzja sądu

26. Wielka Izba Karna Sądu Okręgowego w Berlinie, decyzją z 18 lutego 2021 r. umorzyła
postępowanie niemieckiego organu nadzorczego przeciwko firmie Deutsche Wohnen SE.
Sąd Okręgowy w Berlinie uznał, iż grzywna nie mogła być podstawą sporu w sądzie z
powodu „poważnych uchybień”. Zakończenie postępowania przez Sąd Okręgowy w
Berlinie opiera się na opinii prawnej, że grzywny mogą być nakładane na firmy tylko w
przypadku dającego się zweryfikować zaniedbania ze strony menedżerów. Sąd Okręgowy
w Berlinie stoi zatem w sprzeczności z organami nadzorującymi ochronę danych, a także z
Sądem Okręgowym w Bonn, który dokonał wykładni przepisów niemieckiej ustawy o
zarządzeniach zgodnie z prawem europejskim.
Decyzja nie jest ostateczna. Niemiecki organ nadzorczy zapowiedział, że odwoła się do
sądu wyższej instancji.


