
Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

27 październik 2021 r.

BRAK DANYCH

Wysokość kary 15 400 EUR

Rodzaj naruszenia

Przedmiot decyzji

Art. 38 (1), (3) RODO, Art. 39 (1) a), b) RODO.
Niewystarczające zaangażowanie inspektora ochrony danych.

Źródło postępowania:

2022/97K O M P A S  F O R S A F E
Kary organów nadzorczych
w Unii Europejskiej

Luksemburski organ nadzorczy dokonał czynności kontrolnych w podmiocie oferującym
usługi transportowe (Spółka).

Opis wydarzeń:
1) Przedmiotem kontroli była weryfikacja pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 
2)  W trakcie czynności kontrolnych luksemburski organ nadzorczy uznał, iż został
naruszony obowiązek:
 
a) właściwego i niezwłocznego włączania Inspektora Ochrony Danych we wszystkie sprawy
dotyczące ochrony danych osobowych – Spółka nie była w stanie wykazać, że angażuje
Inspektora Ochrony Danych w sprawy związane z ochroną danych osobowych,
 
b) zagwarantowania niezależności dla Inspektora Ochrony Danych – Inspektor Ochrony
Danych nie podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu Spółki,
 
c) informowania i doradzania Administratorowi w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych – Spółka nie wdrożyła czynności sprawozdawczych z działalności Inspektora
Ochrony Danych,
 
d) monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – Spółka nie
posiadała planu kontroli systemu ochrony danych osobowych realizowanej przez
Inspektora Ochrony Danych.
 
3) Na dzień wydania decyzji naruszenia opisane w punkcie 2 zostały wyeliminowane.

 
Przyczyna naruszenia:

Decyzja:
 
1) Kara pieniężna w wysokości 15 400 EUR.
 
2) Nakaz zapewnienia Inspektorowi Ochrony Danych możliwości realizowania obowiązku
monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – w terminie 4
miesięcy od wydania decyzji.

Kompas FORSAFE

JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
 
1)  Zagwarantuj, aby Inspektor Ochrony Danych podlegał bezpośrednio najwyższemu
kierownictwu i miał zapewnioną niezależność.
 
2) Włączaj Inspektora Ochrony Danych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
 
3) Bierz pod uwagę zdanie Inspektora Ochrony Danych lub osoby odpowiedzialnej za
ochronę danych osobowych przy podejmowaniu decyzji mających wpływ na ochronę
danych.
 
4) Pamiętaj, że Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za wypełnianie swoich
obowiązków zgodnie z zadaniami wskazanymi w art. 39 RODO.

Opracowanie merytoryczne
Katarzyna Kawczyńska

Materiał edukacyjny
przygotowany przez FORSAFE

Kraj oraz organ nadzorczy
Luxemburg
National Commission for Data Protection (CNPD)

Źródło:
 
https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/decisions-fr/2021/Decision-40FR-2021-sous-
forme-anonymisee.pdf

Spółka nie angażowała w wystarczający sposób Inspektora Ochrony Danych w sprawy
związane z ochroną danych osobowych.

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046562676?init=true&page=1&query=discord%20inc&searchField=ALL&tab_selection=all

