
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

04 październik 2022 r.

Easylife Ltd.

Wysokość kary 1 547 000 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 13 (1) c) RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Źródło postępowania:

2022/84K O M P A S  F O R S A F E

Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Brytyjski organ nadzorczy dokonał czynności kontrolnych w Easylife Ltd. (Easylife), który
zajmuje się sprzedażą produktów oferowanych w sklepie internetowym.

Opis wydarzeń:

1) W trakcie czynności kontrolnych brytyjski organ nadzorczy ustalił, iż:

a) Easylife zlecił kampanię marketingową firmie zewnętrznej, która była odpowiedzialna
za sprzedaż określonego asortymentu,

b) Easylife określił grupę docelową na podstawie artykułów medycznych kupowanych
przez klientów,

c) powyższe osoby zostały sprofilowane w zakresie potencjalnego schorzenia i oferowane
im były artykuły, które miały zaradzić na ich problemy zdrowotne,

d) naruszenie trwało od 1 sierpnia 2019 do 19 sierpnia 2020 i obejmowało dane osobowe
145 400 klientów w zakresie – imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia.

2) Na podstawie zebranego materiału dowodowego brytyjski organ nadzorczy uznał,
że Easylife:

a) wykorzystywało dane osobowe szczególnej kategorii bez przesłanki legalizującej ich
przetwarzanie,

b) nie poinformował klientów o profilowaniu oraz nie odebrał od nich zgody na taką
czynność,

c) nie przeprowadził oceny skutków dla ochrony danych.

3) W związku z powyższym, brytyjski organ nadzorczy zwrócił się do Easylife z pismem
nakazującym zaprzestanie prowadzenia kampanii marketingowej z wykorzystaniem
profilowania.

Przyczyna naruszenia:

Decyzja:

1) Kara pieniężna w wysokości 1 350 000 GBP (ok. 1 547 000 EUR).

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?

1) Pozyskuj zgody na przetwarzanie danych w celu profilowania oraz wyjaśnij na czym
będzie ono polegało oraz czym ono skutkuje dla danej osoby.

2) Wykonaj ocenę skutków dla ochrony danych, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych z dużym prawdopodobieństwem może powodować
wysokie naruszenie praw lub wolności osób fizycznych,

b) przetwarzanie danych osobowych opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu,

c) dane osobowe szczególnej kategorii oraz dane dotyczące wyroków sądowych i czynów
zabronionych są przetwarzane na dużą skalę,

d) operacje przetwarzania danych osobowych zawarte są w wykazie upublicznionym przez
organ nadzorczy.

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

Opracowanie merytoryczne
Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny
przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy
Wielka Brytania
Information Commissioner (ICO)

Źródło:

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/mpns/4021801/easylife-limited-mpn-article-5-1-
a-20221004.pdf

Easylife  dokonywał profilowania klientów bez adekwatnej przesłanki legalizującej
przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii.

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043860997?init=true&page=1&query=Monsanto+Company&searchField=ALL&tab_selection=all

