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UWAGA!
Tezy przedstawione w artykułach, zamieszczone w niniejszym materiale i niebędące wytycznymi organu
nadzorczego albo orzeczeniami sądów lub organów administracji publicznej, stanowią wyłącznie opinię ich
autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem Lex Artist Sp. z o.o.
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Finlandia: kara administracyjna dla firmy za
przetwarzanie informacji zdrowotnych bez
odpowiedniej zgody
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TSUE: Policja może rejestrować dane 
biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo 
do ochrony danych wrażliwych

https://www.lex-artist.pl/


▪ Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych EROD przygotował filmik dotyczący egzekwowania RODO w ciągu ostatnich kilku lat oraz tego w

jaki sposób EROD pomaga wszystkim organom ochrony danych działać jako jedność w ochronie praw, dziś i w przyszłości.

Żródło: https://edpb.europa.eu/news/news/2023/data-protection-day-2023_en
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▪ Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji

policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych -

stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

▪ W ramach postępowania karnego dotyczącego oszustwa podatkowego wszczętego przez organy bułgarskie, V.S. przedstawiono zarzut

uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. W następstwie przedstawienia zarzutów policja bułgarska wezwała V.S. do umożliwienia

zbierania jej danych daktyloskopijnych i fotograficznych dla celów ich rejestracji i pobrania próbek w celu ustalenia jej wzoru profilu DNA.

Opierając się na ustawodawstwie krajowym przewidującym „rejestrację policyjną” osób, którym przedstawiono zarzuty popełnienia

umyślnego przestępstwa ściganego z urzędu, organy policji bułgarskiej zwróciły się do sądu karnego o udzielenie zezwolenia na

przymusowe zebranie danych genetycznych i biometrycznych V.S.

▪ Trybunał stwierdził, że dyrektywę 2016/680 należy interpretować w ten sposób, że przetwarzanie danych dla celów prowadzenia czynności

dochodzenia, jest dozwolone prawem krajowym, gdy to prawo zawiera wystarczająco jasną i precyzyjną podstawę prawną dla zezwolenia na

wspomniane przetwarzanie. Okoliczność, że krajowy akt ustawodawczy zawierający taką podstawę prawną odnosi się, poza tym, do

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a nie do dyrektywy 2016/680, nie może, sama w sobie, podważyć istnienia takiego zezwolenia,

pod warunkiem że z wykładni wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa krajowego wynika w sposób wystarczająco jasny,

precyzyjny i jednoznaczny, że rozpatrywane przetwarzanie danych biometrycznych i genetycznych jest objęte zakresem stosowania tej

dyrektywy, a nie RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/545/2609
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▪ Fiński organ ochrony danych zbadała praktyki spółki na podstawie skarg złożonych w latach 2018–2019. Dochodzenie wykazało, że firma nie

miała wymaganej przez RODO zgody na przetwarzanie danych dotyczących wskaźników masy ciała i maksymalnego poboru tlenu.

▪ Firma poprosiła o zgodę na ogólne przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, ale nie sprecyzowała, jakie dane gromadzi i przetwarza.

Żądana zgoda nie spełniała wymogów RODO, ponieważ nie była konkretna i świadoma.

▪ Organ stwierdził, że administrator poinformował osoby, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych, ale mimo to nie

dostarczył wystarczających informacji na temat rodzajów przetwarzanych danych osobowych i celów przetwarzania każdego rodzaju. Organ

podkreślił w szczególności, że szerokie przetwarzanie danych zdrowotnych jest częścią podstawowej działalności spółki.

▪ Organ ochrony danych nałożył na spółkę karę administracyjną w wysokości 122 000 EUR. Firma dostała również reprymendę. Ponadto fiński

organ nakazał spółce skorygowanie praktyk w zakresie żądania zgody.

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2023/finnish-sa-administrative-fine-company-processing-health-information_en
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Niniejszy dokument bez zezwolenia nie może być w żaden sposób wykorzystywany,
w szczególności rozpowszechniany i kopiowany.
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