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Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Urząd Ochrony
Danych Osobowych – UODO) wpłynęła skarga na Urząd Celno-Skarbowy w W. (Urząd),
której przedmiotem było udostępnienie danych osobowych Skarżącego w zakresie
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania przez Urząd na stronie internetowej pod 3
określonymi adresami.

Opis wydarzeń:

1) Skarżący w treści skargi wskazali, że jego dane zostały udostępnione w związku 
z prowadzoną przez Urząd rekrutacją.

2) Skarżący uznał, że udostępnienie jego danych ogranicza jego prawo do prywatności oraz
pozwala na profilowanie jego osoby.

3) Urząd odmówił jednak usunięcia wnioskowanych danych wskazując, iż zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do publikacji danych osobowych 
w zakresie imion i nazwisk kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszonego
naboru.

4) Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prezes UODO uznał, że:

a) informacje o naborze oraz dane kandydatów stanowią informację publiczną, która musi
być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) regulacje zobowiązujące do publikacji danych dotyczących naboru, nie określają okresu,
w którym dane osoby biorącej udział w rekrutacji mogą być udostępniane,

c) Urząd zobligowany jest do rozważenia celowości i ustanowienia okresu udostępniania
danych osobowych oraz ich niezwłocznego usuwania po upływie ustanowionego okresu,

d) optymalnym okresem czasu, przez jaki informacje mogą być ujawniane jest okres trzech
miesięcy liczony od dnia ich publikacji.

Przyczyna naruszenia:

Urząd udostępniał na 3 adresach internetowych dane osobowe Skarżącego z naruszeniem
zasady ograniczenia przechowywania.

Decyzja PUODO:

Nakaz usunięcie danych osobowych Skarżącego w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca
zamieszkania umieszczonych na stronie internetowej Urzędu pod 3 wskazanymi adresami.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Opracuj politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Biuletynie Informacji
Publicznej.

2) Dokonaj analizy danych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej pod kątem
ich aktualności i celowości publikacji oraz terminu usunięcia danych osobowych.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE


