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Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Naruszenie art. 5 (1) a), art. 13, art. 14, art. 28 (2), (3), art. 32 RODO.
Nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2022/48K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Włoski organ nadzorczy dokonał czynności kontrolnych w Roma Capitale.

Opis wydarzeń:

1) Przedmiotem kontroli była weryfikacja przestrzegania przez Roma Capitale zasad
ochrony danych osobowych użytkowników i pracowników w systemie do rezerwacji wizyt
„Tu Passi”, który był wykorzystywany od 2015 r.

2) Na podstawie zebranego materiału dowodowego włoski organ nadzorczy ustalił, iż
Roma Capitale dopuścił się następujących naruszeń:

a) naruszenie zasady legalności przetwarzania – Roma Capitale nie dysponuje przesłanką
legalizującą przetwarzanie danych osobowych,

b) naruszenie zasady przejrzystości przetwarzania – Roma Capitale nie informował
użytkowników i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych,

c) brak uregulowania powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem
odpowiedzialnym na wsparcie i serwis systemu „Tu Passi”,

d) brak zastosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Przyczyna naruszenia:

Niedopełnienie podstawowych obowiązków w zakresie przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych przez Roma Capitale.

Decyzja Italian Data Protection Authority (Garante):

1) Kara pieniężna w wysokości 500 000 EU.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Dokonując wyboru odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pamiętaj, że
jest to proces dwuetapowy. W pierwszej kolejności ważne jest, aby określić poziom ryzyka,
jaki wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Dopiero po wykonaniu tej czynności
możemy ustalić, jakie środki techniczne i organizacyjne będą odpowiednie, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

2) Zawieraj umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które
uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych.

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

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak
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