
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

21 grudnia 2021 r.

Lisbon City Council

Wysokość kary 1 250 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 5 (1) a), c), e), art. 6, art. 9 (1) a), art. 13 (1), (2), art. 35 (3) RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2022/9K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Portugalski organ nadzorczy dokonał czynności kontrolnych w Lisbon City Council.

Opis wydarzeń:

1)  Przedmiotem kontroli była weryfikacja procedur zawiadamiania o organizacji imprez
masowych, takich jak manifestacje, demonstracje, wiece lub parady.
 
2) W trakcie czynności kontrolnych portugalski organ nadzorczy stwierdził, iż Lisbon City
Council:
 
a) bezprawnie wysłał do różnych podmiotów publicznych, ministerstw, służb
bezpieczeństwa czy związków wyznaniowych 111 zawiadomień o organizacji imprez
masowych, które zawierały dane ich organizatorów, w tym dane dotyczące tożsamości,
dane kontaktowe oraz inne dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych, np. dane
szczególnej kategorii (gdy takie były pozyskiwane),
 
b) przechowywał dane organizatorów imprez masowych bezterminowo, gdyż nie zostały
określone okresy przechowywania tych danych,
 
c) nie zrealizował obowiązku informacyjnego wobec organizatorów imprez masowych,
 
d) nie wykonał oceny skutków dla ochrony danych.
 
3)  Portugalski organ nadzorczy uznał, iż przekazanie danych osobowych organizatorów
imprez masowych  nie było konieczne do prawidłowego wykonania zadania publicznego
przez podmioty, które otrzymały wspomniane dane.

Przyczyna naruszenia:

Lisbon City Council bezprawnie wysłał do różnych podmiotów 111 zawiadomień o
organizacji imprez masowych, które zawierały dane osobowe ich organizatorów.

Decyzja Portuguese Data Protection Authority (CNPD):

Kara pieniężna w wysokości 1 250 000 EUR.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Gdy planujesz udostępnić dane osobowe innemu podmiotowi, dokonaj analizy w
kontekście legalności ich udostępnienia.

2) Opracuj i wdróż procedurę retencji danych oraz regularnie weryfikuj procesy
przetwarzania danych osobowych w aspekcie czasu przetwarzania danych osobowych.

3) Realizuj obowiązek informacyjny w sposób przejrzysty oraz zgodnie z wytycznymi art. 13
RODO.

4) Wykonaj ocenę skutków dla ochrony danych, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych z dużym prawdopodobieństwem może powodować
wysokie naruszenie praw lub wolności osób fizycznych,

b) przetwarzanie danych osobowych opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu,

c) dane osobowe szczególnej kategorii oraz dane dotyczące wyroków sądowych i czynów
zabronionych są przetwarzane na dużą skalę,

d) operacje przetwarzania danych osobowych zawarte są w wykazie upublicznionym przez
organ nadzorczy..

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy Portugalia
Portuguese Data Protection Authority (CNPD)


