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Naruszenie art. 82 loi Informatique et Libertés.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2022/7K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Francuski organ nadzorczy otrzymał kilka skarg na Facebook Ireland Ltd. (Facebook)
odnoszących się do sposobu odmowy rejestrowania plików cookie na stronie
facebook.com.

Opis wydarzeń:

1) W związku z otrzymanymi skargami francuski organ nadzorczy zdecydował o dokonaniu
czynności kontrolnych w Facebook polegających m.in. na przeglądzie stron internetowych.
 
2) Na podstawie zebranego materiału dowodowego francuski organ nadzorczy ustalił, iż:
 
a) na stronach internetowych nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby użytkownikom na
równie łatwe odrzucenie plików cookie jak ich akceptację,
 
b) odrzucenie plików cookie wymaga od użytkowników kilku kliknięć, aby odrzucić
wszystkie pliki cookie, w przeciwieństwie do jednego kliknięcia, aby je zaakceptować.
 
3) Biorąc pod uwagę powyższe francuski organ nadzorczy uznał, że mechanizm odmowy
rejestracji plików cookie jest bardziej złożony nim mechanizm umożliwiający ich
akceptację a co za tym idzie użytkownicy z wygody będą częściej akceptować
umieszczanie plików cookie na ich urządzeniu.
 
4) Ponadto francuski organ nadzorczy uznał, iż taka praktyka narusza wolność wyrażania
zgody przez użytkowników Internetu i stanowi naruszenie art. 82 francuskiej ustawy o
informatyce i wolnościach.

Przyczyna naruszenia:

Facebook zastosował na swojej stronie internetowej mechanizm akceptacji rejestracji
plików cookie, który nie dawał łatwej możliwości odmowy ich rejestracj.

Decyzja French Data Protection Authority (CNIL):

Kara pieniężna w wysokości 60 000 000 EUR.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
 
Jeśli na swojej stronie internetowej wykorzystujesz pliki cookie lub inne pliki śledzące,
pamiętaj o:
 
1) poinformowaniu o tym użytkownika – informacje należy podać przed instalacją cookie w
jasnej i zrozumiałej formie np. poprzez:
 

komunikat/powiadomienie na stronie np. w postaci belki,
politykę cookie,

  
2) pozyskaniu zgody użytkownika na wykorzystanie cookie.

  
Zgodnie z wytycznymi Prezesa UODO użytkownik powinien mieć możliwość aktywnej,
świadomej akceptacji plików cookie, które są instalowane na urządzeniu. Oznacza to, że
akceptacji plików cookie nie można opierać na domyślnych ustawieniach przeglądarki..

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy Francja
French Data Protection Authority (CNIL)


