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Wysokość kary 600 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 5, art. 6, art. 17 (1) a), art. 12 RODO.
Niedostateczna realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Źródło postępowania:

2022/40K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Belgijski organ nadzorczy w związku ze skargą, która odnosiła się do braku usunięcia
adresów URL zawierających dane osobowe oraz informacje o Skarżącym, dokonał
czynności kontrolnych w Google Belgium SA (Google).

Opis wydarzeń:

1)  Skarżący zwrócił się do Google z wnioskami o usunięcie z listy wyszukiwania 12 adresów
URL, pod którymi znajdowały się artykuły godzące w jego honor i reputację. 8 adresów
URL odnosiło się do przypisania Skarżącego do określonej partii politycznej a 4 adresy URL
dotyczyły skargi o molestowanie, która ostatecznie została uznana za bezpodstawną.

2) W odpowiedzi na powyższe pismo Google odmówił uwzględnienia wniosków
argumentując swoją decyzję wykonanym testem równowagi prawnie uzasadnionego
interesu.

3) Na podstawie zebranego materiału dowodowego belgijski organ nadzorczy ustalił, iż
Google dopuścił się następujących naruszeń:

a) brak respektowania prawa do bycia zapomnianym – dotyczy to braku usunięcia 4
adresów dotyczących skargi o molestowanie,

b) naruszenie zasady przejrzystości przetwarzania danych – argumentacja Google 
w zakresie odrzucenia wniosku o usunięcie danych nie była wystarczająco jasna 
i zrozumiała,

c) naruszenie zasady przejrzystości przetwarzania danych – wnioski o usunięcie danych
osobowych z wyszukiwarki utrudniają identyfikację administratora danych
odpowiedzialnego za przetwarzanie określonych danych osobowych.

Przyczyna naruszenia:

Google nie usunęło z wyników wyszukiwania odnośników do nieaktualnych artykułów 
o Skarżącym.

Decyzja Belgian Data Protection Authority (APD)

1) Kara pieniężna w wysokości 600 000 EUR, w tym:

a) 500 000 EUR – za brak respektowania prawa do bycia zapomnianym,

b) 100 000 EUR – za naruszenie zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

2) Nakaz usunięcia 4 adresów URL – w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

3) Nakaz dostosowania formularzy elektronicznych stosowanych do realizacji prawa do
bycia zapomnianym w zakresie określenia podmiotu prawnego odpowiedzialnego za
przetwarzanie określonych danych – w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszej
decyzji.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Opracuj i wdróż procedury realizacji praw podmiotów danych.

2) Wdróż środki techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi wniosków o skorzystanie 
z praw podmiotów danych.

3) Gdy otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw podmiotów danych, który jest niejasny lub
niekompletny, podejmij wszelkie niezbędne kroki w celu jego rozpatrzenia.

4) 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.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy Belgia
Belgian Data Protection Authority (APD)


