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Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. g) RODO.
Niewystarczająca współpraca z organem nadzorczym - nieprzestrzeganie nakazu decyzji
administracyjnej.

Źródło postępowania:

2021/90K 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) wpłynęła skarga na M. Sp. z o.o.
(Spółka), której przedmiotem były nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych
osobowych Skarżącej polegające na umieszczeniu w serwisie internetowym dwóch
wpisów, których treść miała charakter zniesławiający Skarżącą, a tym samym naruszała
dobra osobiste Skarżącej.

Opis wydarzeń:

1) Pełnomocnik Skarżącej zwrócił się do Spółki z wnioskiem o usunięcie jej danych
osobowych z prowadzonego przez Spółkę serwisu internetowego.
 
2) Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UODO zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się
do treści skargi oraz złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
 
3) Spółka nie udzieliła odpowiedzi na powyższe pisma, więc Prezes UODO nakazał Spółce
usunięcie danych osobowych Skarżącej w postaci imienia, nazwiska oraz adresu
prowadzonej działalności gospodarczej z dwóch komentarzy.
 
4) Celem sprawdzenia, czy nałożone powyższą decyzją obowiązki zostały wykonane przez
Spółkę, Prezes UODO wszczął postępowanie sprawdzające i wezwał Spółkę do złożenia
wyjaśnień w sprawie oraz przedstawienia dowodów w postaci kopi protokołu usunięcia
danych osobowych Skarżącej lub oświadczenia o usunięciu jej danych wraz ze wskazaniem
daty i sposobu dokonania tej czynności.
 
5) Spółka nie odebrała powyższego pisma w terminie, wobec tego Prezes UODO po
sprawdzeniu serwisu internetowego i stwierdzeniu braku usunięcia danych osobowych,
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę
administracyjnej kary pieniężnej w związku z brakiem realizacji nakazu.
 
6) Biorąc pod uwagę brak kontaktu ze strony Spółki, rejestrator domeny Pan Sz. P.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P., został wezwany do udostępnienia
danych osobowych abonenta domeny, tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i
adresu e-mail.
 
7) Prezes UODO po otrzymaniu danych kontaktowych do Prezesa Spółki, poinformował go
o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
na Spółkę.
 
8) W odpowiedzi na powyższe Prezes Zarządu poinformował, iż serwis internetowy nie jest
już administrowany i występują trudności w usunięciu danych osobowych objętych
nakazem.
 
9)  Ostatecznie w lipcu 2021 r.  Prezes Zarządu Spółki poinformował o wykonaniu nakazu
decyzji administracyjnej.

Przyczyna naruszenia:

Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez Prezesa UODO.

Decyzja PUODO:

Upomnienie.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ? 
  

1)  Wykonuj zalecenia, wytyczne, nakazy lub decyzje Prezesa UODO.
 
2) Pamiętaj, że działania podjęte w celu wykonania decyzji, ale wydłużające czas trwania
postępowania administracyjnego, mogą być uznane jako pozorne.
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