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Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej
Kraj oraz organ nadzorczy

Hiszpania

Spanish Data Protection Authority (AEPD)

Data wydania decyzji

26.10.2020 r.

Podmiot kontrolowany

Conseguridad SL

Wysokość kary

50 000 EUR

Rodzaj naruszenia
Naruszenie Art. 37 RODO
Brak powołania inspektora ochrony danych.

Przedmiot decyzji
Źródło postępowania:
Do hiszpańskiego organu nadzorczego wpłynęła skarga od FESMC UGT MADRID
(Skarżący) na Conseguridad SL (Spółka), której przedmiotem był brak wyznaczenia
Inspektora Ochrony Danych.
Opis wydarzeń:
1) Hiszpański organ nadzorczy dwukrotnie zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do
treści skargi oraz złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pierwsze pismo było
wysłane elektronicznie, a drugie listownie. Żadne z tych pism nie zostało odebrane przez
Spółkę.
2) W związku z powyższym Hiszpański organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w
związku z brakiem współpracy.
3) Hiszpański organ nadzorczy na podstawie zebranego materiału dowodowego uznał, iż
Spółka będąc prywatną firmą ochroniarską i przetwarzając dane osobowe na dużą skalę,
zobligowana jest do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Przyczyna naruszenia:
Brak wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Spanish Data Protection Authority (AEPD):
1) Kara pieniężna w wysokości 50 000 EUR.

Kompas FORSAFE
ZAPAMIĘTAJ:
1) IOD powinien być powołany jeśli:
a. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Przez organy i podmioty publiczne
obowiązane do wyznaczenia IOD, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a RODO, rozumie się
jednostki sektora finansów publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie
publiczne), instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski (art. 9 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych).
b. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają
regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.
c. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów
zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
2) Zgodnie z przepisami, IOD powinien być wybrany na podstawie kwalifikacji
zawodowych, przy uwzględnieniu jego wiedzy specjalistycznej oraz praktyki w zakresie
ochrony danych a także umiejętności wypełnienia zadań związanych z ochroną danych
osobowych.
3) IOD jest odpowiedzialny za wypełnianie swoich obowiązków zgodnie z zadaniami
wskazanymi w art. 39 RODO.

Materiał edukacyjny
przygotowany przez FORSAFE

Opracowanie merytoryczne
Katarzyna Cieślak

