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Kary i decyzje
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Data wydania decyzji

29.12.2020 r.

Podmiot kontrolowany

Fundacja T.

Wysokość kary

UMORZENIE
POSTĘPOWANIA

Rodzaj naruszenia
Naruszenie art. 31 i art. 58 ust. 1 lit. a) i e) RODO
Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym.

Przedmiot decyzji
Źródło postępowania:
Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła skarga na Fundację
T., której przedmiotem było niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
Skarżącego.
Opis wydarzeń:
1) Prezes UODO zwrócił się do Fundacji o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pismo było dwukrotnie awizowane i ostatecznie
zostało zwrócone do nadawcy ze względu na brak podjęcia przez adresata w terminie.
2) Prezes UODO ponownie wezwał Fundację do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie, ale sytuacja powtórzyła się i pismo zostało zwrócone do nadawcy.
3) W związku z powyższym Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie administracyjne
w przedmiocie nałożenia na Fundację administracyjnej kary pieniężnej w związku z
brakiem współpracy.
4) W odpowiedzi na powyższe, do Prezesa UODO wpłynęło pismo od pełnomocnika
Fundacji, w którym wskazane zostały przyczyny braku odbioru pism Prezesa UODO
związane z trudnościami organizacyjnymi z uwagi na stan epidemii.
Przyczyna naruszenia:
Umorzenie postępowania ze względu na stan prawny obowiązujący w czasie epidemii.

Decyzja PUODO:
1) Umorzenie postępowania ze względu na stan prawny obowiązujący w czasie epidemii.

Kompas FORSAFE
JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
1) Współpracuj z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiadając na jego
pisma.
2) Współpracuj w trakcie kontroli z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pamiętaj! Na potrzeby kontroli kontrolujący ma prawo do:
1) wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 na grunt oraz do budynków, lokali lub innych
pomieszczeń;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z
zakresem przedmiotowym kontroli;
3) przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów
informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
4) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać w charakterze
świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
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