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Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 5 (1) a), art. 6 (1) e) RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2021/91K O M P A S  F O R S A F E
Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Holenderski organ nadzorczy otrzymał zawiadomienie na Ministerstwo Finansów
(Ministerstwo), które dotyczyło przetwarzania podwójnego obywatelstwa osób
ubiegających się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem.

Opis wydarzeń:

1)  Holenderski organ nadzorczy zdecydował o dokonaniu czynności kontrolnych w
Ministerstwie celem rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
 
2) W trakcie czynności kontrolnych holenderski organ nadzorczy uznał, iż departament
odpowiedzialny za zasiłki dopuścił się naruszenia ze względu na przetwarzanie danych
osób ubiegających się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem bez podstawy prawnej, tj.:
 
a) utrzymywano w Systemie Świadczeń Zasiłkowych informacje o podwójnym
obywatelstwie mieszkańców Holandii,
 
b) wykorzystywano informacje o obywatelstwie w tzw. modelu klasyfikacji ryzyka,
 
c) wykorzystywano informacje o obywatelstwie i podwójnym obywatelstwie w kontekście
wykrywania zorganizowanych oszustw.
 
3) Minister zastosował się do zaleceń holenderskiego organu nadzorczego i oświadczył, iż:
 
a) 30 czerwca 2020 r. usunął z Systemu Świadczeń Zasiłkowych informacje o podwójnym
obywatelstwie,
 
b) od października 2018 r. w modelu klasyfikacji ryzyka zasiłku na opiekę nad dzieckiem
zaprzestano wykorzystywania informacji o obywatelstwie,
 
c) od 7 czerwca 2019 r. zaprzestano pozyskiwania informacji o obywatelstwie i podwójnym
obywatelstwie dla celów wykrywania zorganizowanych oszustw.

Przyczyna naruszenia:

Administrator bezpodstawnie przetwarzał dane o obywatelstwie oraz podwójnym
obywatelstwie osób, które wnioskowały o zasiłek na opiekę nad dzieckiem.

Decyzja Dutch Supervisory Authority for Data Protection (AP):

Kara pieniężna w wysokości 2 750 000 EUR.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
 
1)  Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych
osobowych w aspekcie legalności przetwarzania.
 
2) Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem przetwarzania danych
osobowych w aspekcie celowości przetwarzania.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy Holandia
Dutch Supervisory Authority for Data Protection


