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Naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.
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2021/69K O M P A S  F O R S A F E
Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – UODO) wpłynęła skarga na B. S.A. (Bank), której przedmiotem była
odmowa udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących produktów bankowych
należących do zmarłej Pani A. Z., której Skarżący jest jedynym spadkobiercą.

Opis wydarzeń:

1) Pełnomocnik Skarżącego zwrócił się do Banku z pismem o udostępnienie danych
osobowych pełnomocników oraz osób trzecich, które w okresie od stycznia 2012 r. do chwili
obecnej dokonywały w imieniu Pani A. Z. transakcji, operacji i wypłat na jej rachunkach
bankowych, produktach bankowych i finansowych wraz ze wskazaniem dat dokonanych
czynności i kwoty rozporządzenia.

2)  Wspomniane    pismo    było    podyktowane    podejrzeniem    bezprawnego    pobrania
i zadysponowania przez osoby trzecie środków pieniężnych zdeponowanych przez Panią A.
Z. w Banku.

3) W odpowiedzi na wniosek pełnomocnika Skarżącego, Bank odmówił udzielenia
żądanych danych z okresu sprzed daty śmierci Pani A. Z., gdyż zgodnie z opinią arbitra
bankowego spadkobiercy nie mają prawa do informacji o tym, jak posiadacz konta
dysponował swoimi środkami za życia.

4) W związku z powyższym pełnomocnik Skarżącego złożył skargę do Komisji Nadzoru
Finansowego  na  nieudostępnienie przez Bank  żądanych przez Skarżącego dokumentów
i informacji.

5) Ostatecznie Bank przedstawił pełnomocnikowi Skarżącego zestawienia zawierające
historię transakcji na wszystkich rachunkach bankowych i rachunkach funduszy
inwestycyjnych Pani A. Z, ale nie udostępnił danych osobowych jej Pełnomocnika, uznając,
iż Skarżący nie nabył prawa do dysponowania danymi osobowymi Pełnomocnika.

6) Prezes UODO uznał, iż wniosek Skarżącego o udostępnienie mu danych osobowych
pełnomocników i innych osób trzecich, które dokonywały w imieniu Pani A. Z. transakcji,
operacji i wypłat na jej rachunkach bankowych, produktach bankowych i finansowych,
znajduje uzasadnienie prawne.

Przyczyna naruszenia:

Bank bezpodstawnie odmówił Skarżącemu udostępnienia wnioskowanych danych.

Decyzja PUODO:

Nakaz udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania   oraz   numeru   PESEL  Pełnomocnika  ustanowionego  przez  Panią  A. Z.
do dysponowania jej rachunkiem bankowym.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 

1)  Gdy  otrzymasz  wniosek  o  udostępnienie  danych  osobowych,  dokonaj  jego  analizy
w kontekście legalności ich udostępnienia.

2) W sytuacji, gdy wnioskodawca wnosi o udostępnienie danych osobowych w celu
dochodzenia swoich roszczeń, wówczas Administrator zgodnie z przepisami regulującymi
postępowanie     cywilne      (Kodeks     postępowania      cywilnego)    zobligowany       jest
do udostępnienia następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL.

3) W sytuacji, gdy udostępnienie danych osobowych następuje na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu wnioskodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wówczas Administrator
zobligowany jest do „wyważenia interesów” wnioskodawcy i osób, których dotyczą dane
stanowiące przedmiot wniosku. 
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