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Naruszenie art. 5, art. 6 RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2021/84K O M P A S  F O R S A F E
Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO – poprzednio Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga na Pana P. K. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą P. (Przedsiębiorca), której przedmiotem była odmowa
usunięcia danych osobowych Skarżącego przetwarzanych przez Przedsiębiorcę w serwisie
internetowym.

Opis wydarzeń:

1) Skarżący zwrócił się do Przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych
z prowadzonego przez niego serwisu internetowego. Swoją decyzję argumentował faktem,
że upublicznienie jego danych osobowych we wspomnianym serwisie internetowym
narusza jego prawa i wolności osobiste, w szczególności powoduje dyskryminację w
zatrudnieniu.
 
2) Skarżący dodatkowo wskazywał, iż informacje na temat postępowania upadłościowego
opublikowane na stronie internetowej serwisu są nieaktualne i wprowadzają w błąd.
 
3) Prezes UODO w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym ustalił, iż:
 
a) Przedsiębiorca pozyskał dane osobowe Skarżącego z Monitora Sądowego i
Gospodarczego (MSiG) w związku ze złożonym przez Skarżącego wnioskiem o ogłoszenie
jego upadłości konsumenckiej,
 
b) dane osobowe Skarżącego zostały udostępnione w serwisie internetowym jako dane
osoby fizycznej w upadłości likwidacyjnej i były dostępne dla:

osób niezalogowanych w zakresie: imię i nazwisko oraz adnotacja „konsumencka –
osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej M. K. w upadłości
likwidacyjnej”,
osób zalogowanych w zakresie: imię, nazwisko, dane teleadresowe, numer PESEL oraz
informacje dotyczące upadłości tj. sygnatura akt upadłości, sygnatura wniosku o
upadłość, data ogłoszenia upadłości, dane sądu, dane syndyka, obwieszczenie z MSiG o
sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, obwieszczenie z
MSiG o ogłoszeniu upadłości i postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

 
4) Na podstawie zebranego materiału dowodowego, Prezes UODO uznał, że podstawa
prawna legalności przetwarzania danych osobowych wskazywana przez Przedsiębiorcę –
nie ma zastosowania do publikacji informacji o upadłości w prywatnym serwisie
internetowym.

Przyczyna naruszenia:

Przedsiębiorca przetwarzał dane osobowe Skarżącego bez podstawy prawnej.

Decyzja PUODO:

Nakaz wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
Skarżącego, poprzez usunięcie jego danych osobowych przetwarzanych w serwisie
internetowym prowadzonym przez Przedsiębiorcę.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 
  

Pozyskując dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych i publikując je na własnej
stronie internetowej, pamiętaj aby zweryfikować czy dysponujesz przesłanką legalizującą
przetwarzanie tych informacji.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak
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