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Podmiot kontrolowany

Dom Dziecka w S.

Wysokość kary

UMORZENIE
POSTĘPOWANIA

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

Przedmiot decyzji
Źródło postępowania:
W styczniu 2019 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło
zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych od Dyrektora Domu Dziecka w S. (Dom
Dziecka) polegające na uzyskaniu przez osobę nieupoważnioną nieuprawnionego dostępu
do poczty elektronicznej Domu Dziecka, na której przechowywano niezaszyfrowane
informacje oraz dokumenty zawierające dane osobowe podopiecznych oraz pracowników
placówki, jak również podmiotów z nim współpracujących.
Opis wydarzeń:
1) Naruszenie nastąpiło na skutek złamania zabezpieczeń przez niezidentyfikowaną osobę,
logującą się do poczty elektronicznej Domu Dziecka z nieznanego adresu IP komputera.
2) Dom Dziecka ustalił, że nieuprawniony użytkownik odczytał treść jednej wiadomości
e-mail, której zawartość nie skutkowała wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych. W związku z powyższym osoby, których dane osobowe mogły zostać
ujawnione nie zostały powiadomione o naruszeniu, pomimo iż pierwotnie Dom Dziecka
nie był w stanie jednoznacznie ocenić czy osoba, która uzyskała dostęp do jego poczty
elektronicznej przeglądała dokumenty bądź informacje zawierające dane osobowe,
stanowiące treść pozostałych wiadomości e-mail przechowywanych na skrzynce lub ich
załączników.
3) Dom Dziecka wskazał, że naruszenie dotyczyło łącznie 104 osób, a zakres danych
osobowych dotkniętych naruszeniem obejmował: imiona oraz nazwiska, imiona rodziców,
daty urodzenia, adresy zamieszkania, adresy e-mail, imiona i nazwiska opiekunów
prawnych oraz dane szczególnych kategorii, tj. dane dotyczące zdrowia oraz treść
postanowień sądowych w sprawach nieletnich.
4) Prezes UODO zwrócił się do placówki o uzupełnienie treści zgłoszenia ochrony danych
osobowych oraz złożenie stosownych wyjaśnień.
5) W związku z brakiem odpowiedzi na powyższe pismo, Prezes UODO ponownie wezwał
Dom Dziecka do uzupełnienia treści zgłoszenia.
6) Powyższe pismo również pozostało bez odpowiedzi, więc Prezes UODO wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Dom Dziecka administracyjnej
kary pieniężnej w związku z brakiem współpracy.
7) W odpowiedzi na powyższe, do Prezesa UODO wpłynęło pismo od Domu Dziecka
zawierające obszerne wyjaśnienia wraz ze wskazaniem przyczyny uprzedniego braku
współpracy z organem nadzorczym.
Przyczyna naruszenia:
Brak terminowej odpowiedzi na pisma Prezesa UODO.
Decyzja PUODO:
Umorzenie postępowania.
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JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
Dokonując zgłoszenia naruszenia danych osobowych, współpracuj z Prezesem Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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