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Naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2021/71K 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 P. Sp. z o.o. (Spółka), której przedmiotem
była przetwarzanie danych osobowych Skarżącego na portalu internetowym – bez jego
zgody.

Opis wydarzeń:

1) W ramach dyskusji prowadzonych przez użytkowników forum dyskusyjnego portalu
prowadzonego przez Spółkę opublikowane zostały dane osobowe Skarżącego w postaci
jego imienia i nazwiska wraz z oznaczeniem – w niektórych przypadkach – sprawowanej
przez niego funkcji Granicznego Lekarza Weterynarii w B.

2)  Jeden z użytkowników forum dyskusyjnego do dwóch postów załączył fotokopie dwóch
pism Skarżącego skierowanych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
na których widnieje czytelny podpis Skarżącego, i w których wskazana jest miejscowość
zamieszkania Skarżącego.

3) Skarżący zwrócił się do Spółki z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych ze
wspomnianego portalu.

4) W odpowiedzi na wniosek Redaktor Naczelny pisma poinformował Skarżącego, że nie
przetwarzają danych osobowych Skarżącego.

5) Redaktor Naczelny, po dokonaniu kontroli w Spółce, złożył dodatkowe wyjaśnienia.
Zgodnie z jego stanowiskiem wpisy zamieszczane na forum dyskusyjnym portalu mają
charakter listów do redakcji i stanowią w związku z tym materiał prasowy w rozumieniu
przepisów Prawa prasowego.

6) Prezes UODO, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zakwestionował
stanowisko Redaktora Naczelnego.

Przyczyna naruszenia:

Spółka bezpodstawnie odmówiła Skarżącemu usunięcia jego danych osobowych z portalu.

Decyzja PUODO:

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez usunięcie z serwisu internetowego danych
osobowych Skarżącego w zakresie jego imienia i nazwiska, sprawowanej przez niego
funkcji, miejscowości zamieszkania oraz podpisu.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 

1)  Opracuj i wdróż procedury realizacji praw podmiotów danych.

2) Wdróż środki techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi wniosków o skorzystanie z
praw podmiotów danych.

3) Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, podejmij wszelkie
niezbędne kroki w celu jego rozpatrzenia.

4)  Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, dotrzymaj terminu
odpowiedzi na pismo.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE


