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Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2022/1K 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 A. S.A. (Spółka), której
przedmiotem było nieudostępnienie Skarżącemu danych osobowych autora obraźliwego
komentarza na forum internetowym.

Opis wydarzeń:

1) Skarżący zwrócił się do Spółki z pismem o udostępnienie adresu IP oraz (jeśli jest to
możliwe) imienia i nazwiska, adresu i adresów e-mail autora obraźliwego wpisu
zamieszczonego na forum internetowym pod artykułem Skarżącego.
 
2) Wspomniane pismo było podyktowane koniecznością uzyskania danych niezbędnych
do skutecznego wytoczenia powództwa zarówno cywilnego jak i karnego.
 
3) W odpowiedzi na powyższy wniosek, Spółka odmówiła Skarżącemu udostępnienia
danych osobowych odwołując się do tajemnicy telekomunikacyjnej oraz naruszenia praw i
wolności internauty.
 
4) Jednocześnie Spółka poinformowała Prezesa UODO, że przetwarza dane osobowe
użytkownika forum internetowego w zakresie jego adresu IP.

Przyczyna naruszenia:

Administrator bezpodstawnie odmówił Skarżącemu udostępnienia wnioskowanych
danych.

Decyzja PUODO:

Nakaz udostępnienia Skarżącemu danych osobowych obejmujących numer IP komputera
użytkownika forum internetowego, który naruszył jego dobra osobiste.

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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