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Kary i decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W maju 2021 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęło
zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych od A. S.A. (Spółka) polegające na
uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do służbowego konta poczty elektronicznej
pracownika Spółki.

Opis wydarzeń:

1) Spółka w wysłanym zgłoszeniu poinformowała, iż:

a)  nieuprawniony dostęp do służbowej skrzynki e-mail użytkownika nastąpił w wyniku
wykorzystania jego loginów i haseł,

b) zakres naruszenia obejmował następujące dane osobowe:

dla 12 osób – imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, numer
PESEL, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport),

dla 7 osób – imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości (dowód
osobisty/paszport/karta pobytu), numer PESEL,

dla 2 osób – imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania/adres korespondencyjny,

dla 1 osoby – imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer dokumentu
tożsamości (dowód osobisty/paszport/ karta pobytu),

dla 1 osoby – imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości (dowód
osobisty/paszport/karta pobytu), adres e-mail,

dla 6 osób – imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości (dowód
osobisty/paszport/karta pobytu),

c) osoby, których dane dotyczą zostały poinformowane o naruszeniu

2) Prezes UODO uznał jednak, że treść zawiadomienia wysłanego do osób, których dane
dotyczą, nie spełnia wymagań wskazanych w RODO.

3) W związku z powyższym Prezes UODO zwrócił się do Spółki, aby ponownie
i niezwłocznie w sposób prawidłowy poinformowała osoby, których dane dotyczą
o naruszeniu ochrony ich danych osobowych.

4) W odpowiedzi na otrzymane pismo, Spółka przedłożyła zawiadomienia, jakie ponownie
zostały wysłane do osób, których dotyczyło naruszenie.

5) Prezes UODO ponownie uznał, że treść zawiadomienia wysłanego do osób, których dane
dotyczą, nie spełnia wymagań wskazanych w RODO i wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej
w związku z brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób,
których dotyczyło naruszenie.

6)  Spółka po otrzymaniu zawiadomienia o postępowaniu administracyjnym, przedłożyła
treść zawiadomień, które spełniały wszystkie wymagania wskazane w RODO.

Przyczyna naruszenia:

Spółka nie zawiadomiła w sposób prawidłowy o naruszeniu ochrony danych osobowych
osób, których dane dotyczą.

Decyzja PUODO:

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 musi zawierać
wszystkie elementy wskazane w RODO i należy je wykonać bez zbędnej zwłoki.

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny

przygotowany przez FORSAFE

Upomnienie.
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