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Francja: EDF France ukarane 
grzywną w wysokości 600 000 euro
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▪ utrwalone przez kamery zagadywanie współpracowników, pozwala na ukaranie związkowca i nie łamie to przepisów o RODO, tak uważa

Urząd Ochrony Danych Osobowych - to bardzo ważna informacja dla pracodawców

▪ przetwarzanie danych osobowych pracownika zebranych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy, które

skończyło się ukaraniem go naganą, stanowi uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO

▪ sprawa dotyczyła związkowca, który został ukarany naganą za naruszenie porządku pracy - polegało to na tym, że w godzinach pracy pojawił

się na hali produkcyjnej i odbył kilka rozmów z zatrudnionymi tam osobami, część z nich miała miejsce w świetle ciągów komunikacyjnych, po

których poruszały się wózki widłowe - zdaniem spółki takie zachowanie zagrażało bezpieczeństwu pracowników, w tym także ukaranego

▪ związkowiec nie zgodził się z karą - odwołał się od niej do sądu pracy, powiadomił UODO i wystąpił o nakazanie zaprzestania stosowania

monitoringu prowadzonego niezgodnie z przepisami oraz usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej

▪ UODO stwierdził, że przetwarzanie danych z monitoringu było w tym przypadku zgodne zarówno z art. 6 ust 1 lit. f RODO, jak i art. 22(2)

kodeksu pracy - urząd potwierdził, że monitoring został prawidłowo wprowadzony na terenie tego zakładu pracy, choć funkcjonuje tam od

1999 r., czyli został zainstalowany na długo przed wejściem w życie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych

▪ pracownicy zostali prawidłowo poinformowani o wprowadzeniu monitoringu, wynikało to z obowiązującego w tej firmie regulaminu pracy, a

miejsca monitorowane zostały prawidłowo oznakowane

Żródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8598517,ochrona-danych-monitoring-nagana-pracownika-uodo-rodo.html
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▪ właściciel Facebooka (Meta) został ukarany grzywną w wysokości 265 mln euro (230 mln funtów) przez irlandzki organ ochrony danych

osobowych po naruszeniu, w wyniku którego opublikowano online dane ponad 500 milionów użytkowników

▪ Komisja Ochrony Danych (DPC) stwierdziła, że Meta naruszyła dwa artykuły unijnych przepisów o ochronie danych po tym, jak dane

użytkowników Facebooka z całego świata zostały ściągnięte z profili publicznych w 2018 i 2019 roku

▪ dane pojawiły się na stronie hakerskiej w zeszłym roku, co skłoniło DPC do wszczęcia dochodzenia

▪ oprócz grzywny organ zobowiązał Metę do „doprowadzenia przetwarzania do zgodności poprzez podjęcie szeregu określonych działań

naprawczych w określonych ramach czasowych”

▪ kara podnosi łączną kwotę grzywien nałożonych na Meta przez DPC do prawie 1 miliarda euro od września ubiegłego roku

Źródło: https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/28/meta-fined-265m-over-data-breach-affecting-more-than-500m-users
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▪ CNIL, francuski organ nadzoru, otrzymał wiele skarg dotyczących trudności napotykanych przez osoby fizyczne w rozpatrywaniu ich praw

przez firmę

▪ Ustalono, że: nie zebrano zgód osób fizycznych na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, nie dopełniono obowiązku

informacyjnego (art. 13 i 14 RODO), nie zapewniono bezpieczeństwa danych osobowych (art. 32 RODO)

▪ organ odpowiedzialny za nakładanie sankcji uznał, że firma nie wywiązała się ze swoich obowiązków przewidzianych w ogólnym

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz francuskim kodeksie pocztowym i elektronicznym. Nałożył on na EDF grzywnę w wysokości

600 000 euro i podała ją do wiadomości publicznej

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/commercial-prospecting-and-rights-individuals-edf-france-fined-600-000_en
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