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Wysokość kary 525 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie Art. 27 RODO
Nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2021/44K O M P A S  F O R S A F E
Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Do holenderskiego organu nadzorczego od 25 maja 2018 r. do 25 lipca 2019 r. wpłynęło 19
skarg na Locatefamily.com (Locatefamily), których przedmiotem był brak adekwatnych
odpowiedzi na żądania usunięcia danych osobowych Skarżących oraz brak siedziby lub
przedstawiciela Locatefamily na terenie Unii Europejskiej. Osoby skarżyły się również, że
ich dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) zostały opublikowane na
stronie internetowej bez ich wiedzy.

Opis wydarzeń:

1) Holenderski organ nadzorczy zwrócił się do Locatefamily o ustosunkowanie się do treści
skarg oraz złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

2) Holenderski organ nadzorczy zwrócił się również do innych organów nadzorczych w Unii
Europejskiej z wnioskiem o pomoc i pytaniem czy otrzymywały skargi na Locatefamily oraz
czy w ich kraju istnieje oddział lub przedstawiciel Locatefamily.

3) W odpowiedzi na powyższe zapytanie 10 organów nadzorczych potwierdziło, że również
otrzymały skargi na Locatefamily oraz że nie posiadają przedstawiciela Locatefamily w
swoim kraju.

4) Ze względu na fakt, że adres rejestrowy Locatefamily pozostawał nieznany, organy
nadzorcze zdecydowały o skierowaniu krajowych skarg dotyczących żądań usunięcia
danych do Locatefamily.

5) W odpowiedzi na wysłane zestawienie skarg, holenderski organ nadzorczy otrzymał
informację od Locatefamily o usunięciu danych osobowych ze strony internetowej.

6)  Locatefamily poinformował również holenderski organ nadzorczy, iż zgodnie z ich
stanowiskiem nie są zobligowani do wyznaczenia na piśmie przedstawiciela w Unii
Europejskiej.

Przyczyna naruszenia:

Locatefamily.com nie dopełnił obowiązku wyznaczenia na piśmie przedstawiciela w Unii
Europejskiej.

Decyzja Dutch Supervisory Authority for Data Protection (AP):

1)  Kara pieniężna w wysokości 525 000 EUR.

2)  Dopełnienie obowiązku wyznaczenia na piśmie przedstawiciela w Unii Europejskiej w
ciągu 12 tygodni od daty wydania decyzji.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

Jeśli jako Administrator nie masz swojej jednostki organizacyjnej na terenie Unii
Europejskiej, ale obowiązują Ciebie przepisy RODO, wówczas Twoim obowiązkiem jest
wyznaczenie na piśmie przedstawiciela, który będzie mieć swoją siedzibę na terenie Unii
Europejskiej.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak
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