
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

6 czerwca 2022 r.

Esselmann Technika
Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k.

Wysokość kary 15 994 PLN

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 33 ust. 1 RODO.
Niewystarczające wypełnienie obowiązków powiadamiania o naruszeniu danych.

Źródło postępowania:

2022/49K 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) wpłynęła informacja od
Komendanta Powiatowego Policji w J. (Komendant) o potencjalnych nieprawidłowościach
w Esselmann Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k. (Spółka), które dotyczyły przetwarzania
danych osobowych jej pracowników.

Opis wydarzeń:

1) Komendant działając z upoważnienia Prokuratury Rejonowej w J. zwrócił się do Prezesa
UODO o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez Spółkę przepisów o
ochronie danych osobowych.

2) Podstawą powyższego działania były zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych w
aktach osobowych pracowników a w szczególności zgubienie dokumentów pracowników
Spółki.

3) W związku z powyższym Prezes UODO zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do
treści zgłoszenia oraz złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

4) W odpowiedzi na powyższe pismo Spółka wskazała, iż:

a) pracownica odpowiedzialna za skompletowanie teczek osobowych pracowników
zgubiła świadectwo pracy jednego z pracowników, które nie zostało odnalezione,

b) nie dokonano zgłoszenia naruszenia ze względu na brak ryzyka naruszenia praw lub
wolności osoby, której dane dotyczą,

c) pracownik został ustnie poinformowany o naruszeniu niezwłocznie po jego
stwierdzeniu.

5) Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej w
związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz brakiem
zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dotyczyło
naruszenie.

Przyczyna naruszenia:

Spółka nie dokonała zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz nie
zawiadomiła o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Decyzja PUODO:

Kara pieniężna w wysokości 15 994 PLN.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Gdy ocenisz, że naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dokonaj zawiadomienia osób
fizycznych, których dane dotyczą, o zaistniałym naruszeniu. Zawiadomienia należy
wykonać bez zbędnej zwłoki.

2) Pamiętaj, że obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu nie jest uzależniony
od materializacji negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości
wystąpienia takiego ryzyka.

Opracowanie merytoryczne
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