
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

26 lipiec 2021 r.

Monsanto Company

Wysokość kary 400 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Art. 14 RODO, Art. 28 RODO.
Niedostateczne wypełnienie obowiązków informacyjnych.

Źródło postępowania:

2022/78K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

W maju 2019 r. w „Le Monde” oraz na „France 2” ujawniono, że Monsanto Company
(MONSANTO) posiadała akta zawierające dane osobowe ponad 200 polityków,
dziennikarzy, działaczy ekologicznych, naukowców i rolników, którzy mogli mieć wpływ na
decyzję w sprawie odnowienia zezwolenia na glifosat w Europie. Jednocześnie w tym
samym czasie do francuskiego organu nadzorczego wpłynęło 7 skarg na MONSANTO od
osób, których dotyczyły powyższe doniesienia.

Opis wydarzeń:

1)  Francuski organ nadzorczy w związku z doniesieniami medialnymi oraz otrzymanymi
skargami, zdecydował o dokonaniu czynności kontrolnych w MONSANTO celem
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

2) W trakcie czynności kontrolnych włoski organ nadzorczy ustalił, iż MONSANTO podpisał
umowę z FLEISHMAN-HILLARD (później OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP) na
zebranie informacji o osobach biorących udział w debacie na temat odnowienia
zezwolenia na stosowanie glifosatu w Europie.

3) W związku z powyższym zleceniem, powstała lista zawierająca następujące dane: imię
i nazwisko, nazwa organizacji, do której osoba przynależy, zajmowane stanowisko, adres
służbowy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto
na Twitterze.

4) Ponadto każda osoba była oceniana w skali od 1 do 5 pod kątem możliwości wsparcia
MONSANTO w tematach związanych z jego działalnością.

5) Na podstawie zebranego materiału dowodowego francuski organ nadzorczy dopatrzył
się następujących naruszeń:

a) brak realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane były zbierane,

b) brak podpisania umowy powierzenia z FLEISHMAN-HILLARD.

Przyczyna naruszenia:

MONSANTO nie dopełnił realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane
były zbierane.

Decyzja:

Kara pieniężna w wysokości 400 000 EUR.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1)  Pozyskując dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych realizuj obowiązek
informacyjny wobec osób, których dane zbierasz.

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

Opracowanie merytoryczne
Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny
przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy Francja
French Data Protection Authority (CNIL)
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