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Decyzja Prezesa UODO z 27 kwietnia 2021 r., DKE.561.23.2020 

Stan faktyczny:
• Do UODO wpłynęła skarga na nieprawidłowości w procesie

przetwarzania danych osobowych przez Bank polegające na
przekazaniu danych Skarżącego do Polskiego Domu Maklerskiego S.A,
bez jego wiedzy i zgody.

• Bank A nie odpowiadał na zapytania ze strony Prezesa UODO, nawet
mimo wezwania do złożenia wyjaśnień.

• Nie odbierał także żadnych pism doń skierowanych przez Prezesa
UODO.



Decyzja Prezesa UODO z 27 kwietnia 2021 r., DKE.561.23.2020 

Argumentacja Organu:
• Brak odpowiedzi na wezwania organu nadzorczego to też brak współpracy.
• Prezes UODO nałożył karę 22 tys. zł na spółkę za brak współpracy z organem

nadzorczym oraz niezapewnienie dostępu do wszelkich informacji
niezbędnych do realizacji przez UODO zadań.

• Spółka nie odpowiadając na wezwania UODO dotyczącej sprawy
zainicjowanej skargą, naruszyła obowiązek zapewnienia organowi
nadzorczemu dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań –
w tym przypadku do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

• Obowiązek współpracy z organem nadzorczym jest identyczny dla
administratora i podmiotu przetwarzającego. Współpraca ta, obejmuje
konieczność przedstawienia organowi nadzorczemu – na jego żądanie –
wszelkich posiadanych przez administratora lub podmiot przetwarzający
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.





Wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2021 r., II SA/Wa 2129/20

Stan faktyczny:
• Pracownik jednej z warszawskich uczelni wyższych, który pełnił funkcję

sekretarza komisji rekrutacyjnej przechowywał dane kandydatów na studia
na swoim prywatnym komputerze.

• Laptop został skradziony, w związku z czym organ nadzorczy wszczął
kontrolę i następnie nałożył na uczelnię karę.

• Uczelnia zaskarżyła decyzję PUODO, podnosząc, że w przedmiotowym
zakresie nie była ona administratorem danych osobowych, co wynikało
z faktu, iż pracownik bez zgody i wiedzy uczelni przechowywał dane
rekrutujących się na prywatnym komputerze. W związku z powyższym,
uczelnie argumentowała, iż pracownik był samodzielnym administratorem
tych danych.

• W tej sprawie wydana została decyzją Prezesa UODO z 21 sierpnia 2020 r.,
ZSOSS.421.25.2019 nałożona została kara w wysokości 50.000 zł



Wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2021 r., II SA/Wa 2129/20

Argumentacja Sądu, który oddalił skargę Szkoły:
• Aby ustalić, kto jest administratorem danych osobowych należy ustalić, kto

decyduje o celu i sposobach przetwarzania.
• Z istoty stosunku pracy wynika, iż pracownik znajdujący się w stosunku

podległości, działa w warunkach zależności. Z punktu widzenia prawa,
działania pracownika są poczytywane za działania pracodawcy. Tym samym, to
pracodawca ponosi za nie odpowiedzialność.

• W powyższe nie godzi nawet działanie pracownika, które wykracza poza
wskazany mu zakres obowiązków.

• Ważne: samo odebranie od pracownika oświadczenia o zachowaniu
w tajemnicy danych osobowych oraz zapoznaniu się z zasadami przetwarzania
danych na terenie zakładu pracy nie jest wystarczające. Koniecznym jest także
stałe kontrolowanie prawidłowości procesu przetwarzania danych i jego
zgodności z wprowadzonymi zasadami.





Decyzja Prezesa UODO z 6 lipca 2021 r., DS.523.1329.2021.ZS.NH 
Stan faktyczny:
• Do Prezesa UODO wpłynęła skarga na nieprawidłowości w procesie

przetwarzania danych osobowych przez spółkę, polegające na odmówieniu
wykonania obowiązku informacyjnego oraz udostępnieniu danych
wskazujących na okoliczności rozwiązania umowy o pracę ze Skarżącą.

• Spółka rozwiązała ze Skarżącą umowę o pracę bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Jako przyczynę wskazano przesłanie sobie przez Skarżącą
dwóch plików ze służbowej na prywatną skrzynkę mailową. Do Skarżącej
dotarła informacja, że Spółka wysłała do spółki będącej jej obecnym
pracodawcą pismo dotyczące Skarżącej, w którym ujawniono informacje
o incydencie polegającym na nieuprawnionym przesłaniu przez Skarżącą
jako byłego pracownika Spółki kilkunastu wiadomości e‐mail ze służbowej
skrzynki na swój prywatny adres, co zdaniem Skarżącej doprowadziło do
ujawienia okoliczności rozwiązania umowy o pracę Skarżącej ze Spółką.

• Skargę oddalono.



Decyzja Prezesa UODO z 6 lipca 2021 r., DS.523.1329.2021.ZS.NH 

Argumentacja Organu:
• Mając na uwadze fakt, iż Skarżąca pozyskała dane stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz to, że miała ona rozpocząć pracę w konkurencyjnej
firmie, Spółka podjęła niezbędne działania w celu ochrony tajemnic
swojego przedsiębiorstwa przed ich dalszym potencjalnym naruszaniem,
w tym poinformowała swego konkurenta o tym, że wykorzystanie danych
znajdujących się w posiadaniu byłego pracownika Spółki, obecnie przez
nich zatrudnionego będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r., 
DKN.5130.2215.2020

Prezesa UODO nałożył rekordową jak do tej pory, bo wynoszącą prawie
5 milionów złotych, karę na administratora danych, który to doprowadził do
naruszenia poufności, w konsekwencji umożliwiając szerokiemu gronu osób
nieuprawnionych dostęp do danych podlegających ochronie. Stwierdzone
przez organ naruszenia to:
• Niewdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych

gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danym osobowym
• Brak weryfikacji, czy podmiot przetwarzający gwarantuje wdrożenie

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających
wymogi rodo



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r., 
DKN.5130.2215.2020

Stan faktyczny:
• Podmiot świadczący usługi w zakresie sprzedaży energii odbiorcom

docelowym, zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych z podmiotem przetwarzającym, w celu stworzenia i obsługi
archiwum, w tym archiwum cyfrowego.

• W kwietniu 2020 r. administrator zgłosił Prezesa UODO naruszenie
ochrony danych osobowych w formie skopiowania przez podmioty
nieupoważnione danych dotyczących klientów administratora.

• Naruszenie wynikało ze zmian wprowadzonych w systemie
teleinformatycznym przez podmiot przetwarzający – celem usprawnienia
archiwum cyfrowego zorganizowano nowy serwer, zawierający bazę
danych klientów administratora.



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r., 
DKN.5130.2215.2020

Stan faktyczny:
• W momencie, kiedy wykryto naruszenie, zmiany które miały być wdrażane

na poziomie archiwum cyfrowego pozostawały w fazie testów. Nie
wdrożono doń ostatecznych zabezpieczeń systemowych, mimo to,
zapisano w bazie dane klientów.

• Bezpośrednią przyczyną naruszenia był błąd w konfiguracji nowego
serwera, dzięki czemu nieuprawnieni pracownicy uzyskali dostęp do
chronionych danych. Należy też wskazać, iż w czasie, kiedy do błędu
doszło, oprogramowanie nowego serwera było jeszcze w fazie testowej.
Niemniej jednak, znajdowały się już w nim dane klientów administratora.



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r.,  DKN.5130.2215.2020

• Prezes UODO, poddając ocenie także działania podmiotu przetwarzającego
oraz mając na uwadze nieprawidłowości w postepowaniu, polegające na
niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych i praw osób, których dane dotyczą,
nałożył na podmiot przetwarzający karę w wysokości ok. 250 tys. złotych.



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r., DKN.5130.2215.2020

• W argumentacji Organu wskazano, iż funkcje bezpieczeństwa powinny być
poddawane testom także w fazie prac rozwojowych, do czego
w opisywanej sprawie nie doszło. Miało to niewątpliwy wpływ na
wystąpienie naruszenia poufności.

• Użycie danych rzeczywistych klientów w bazie, która nie została uprzednio
poddana testom stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 rodo oraz naruszenie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.



Decyzja Prezesa UODO z 19 stycznia 2022 r., 
DKN.5130.2215.2020 

Konkluzje:
– Organ po raz kolejny podkreśla konieczność okresowego

weryfikowania wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych,
– Regularne audyty stanowią w opinii Organu przejaw wdrożenia przez

administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
– Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ma

charakter działania ciągłego, w procesie tym należy postawić na
uaktualnianie i kontrolowanie działania wybranych środków.



Rekomendacje:

– Powierzenie przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu nie zwalnia
administratora z obowiązku wdrażania odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych celem ochrony praw osób, do których dane należą.

– Należy każdorazowo weryfikować podmiot przetwarzający pod względem
gwarancji wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

– Należy regularnie przeprowadzać audyty i kontrolę wprowadzonych środków
technicznych i organizacyjnych.





Wyrok WSA w Warszawie z 10 lutego 2022 r., II SA/Wa 2378/20
Stan faktyczny: 
• Administrator danych osobowych uzależnił wycofanie zgody na

przetwarzanie danych ze wskazaniem powodów, dla których osoba się na to
decyduje.

• Po kliknięciu przycisku z odwołaniem z odwołaniem zgody, zostawało się
przekierowanym na inną stronę. Niepodanie przyczyny motywującej chęć
cofnięcia zgody równała się niemożności jej wycofania.

• Po wskazaniu przyczyny, zostawało się przekierowanym na kolejną stronę,
gdzie znajdowała się wzmianka o prawach podmiotu oraz instrukcja wycofania
zgody. Dopiero zastosowanie się do znajdującej się tam instrukcji prowadziło
do skutecznego wycofania zgody.

• Treści komunikatów były na tyle mylące, że można było odnieść wrażenie, że
wycofano zgodę już wcześniej, tj. po podaniu przyczyny cofnięcia zgody.

• Wydano decyzję Prezesa UODO z 16 października 2019 r., ZSPR.421.7.2019,
w której m.in. organ nałożył karę pieniężną w wysokości prawie 202 tys. zł.



Wyrok WSA w Warszawie z 10 lutego 2022 r., II SA/Wa 2378/20

Argumentacja Sądu, który oddalił skargę administratora:
– Za utrudnianie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

poczytuje się kierowanie pytań o przyczynę cofnięcia zgody jest
pozbawione podstawy prawnej, jednocześnie stanowiąc naruszenie
zasady zgodności z prawem oraz przejrzystości i rzetelności
wyrażonych w art. 5 ust. 1 lit. a rodo

– Wycofanie zgody powinno przebiegać w sposób łatwy i z użyciem tego
samego kanału informacyjnego, za pomocą którego uprzednio
pozyskano zgodę





Decyzja Prezesa UODO z 6 czerwca 2022 r., 
DKN.5110.12.2021

Stan faktyczny: 
• W toku kontroli okazało się, że doszło do zgubienia świadectwa pracy

jednego z pracowników. Incydent ten nie został zgłoszony organowi
nadzorczemu z uwagi na „brak ryzyka naruszenia praw i wolności osoby, do
której dane należą”.

• Dokument nie został odnaleziony.
• Organ nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 15 tys. złotych.



Decyzja Prezesa UODO z 6 czerwca 2022 r., 
DKN.5110.12.2021

Argumentacja organu:
– Uznanie przez ukaraną spółkę, że zgubienie świadectwa pracy

pracownika nie stanowiło naruszenia ochrony danych osobowych nie ma
podstaw faktycznych ani prawnych. Informacje zawarte w świadectwie
pracy stanowią dane osobowe, w tym te szczególnie istotne z punktu
widzenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak np. informacje
o zajęciu egzekucyjnym wynagrodzenia.

– Ważne: jeśli występuje ryzyko zapoznania się przez osobę nieuprawnioną
z danymi znajdującymi się na zagubionym świadectwie pracy, to ma się
do czynienia z ryzykiem naruszenia praw i wolności osoby, której dane
dotyczą. Tym samym, takie naruszenie powinno zostać zgłoszone
organowi nadzorczemu w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od
zdarzenia.





Decyzja Prezesa UODO z 17 stycznia 2022 r,. 
DS.523.738.2021.ZA.AO

Argumentacja Prezesa UODO
– Przetwarzanie po zakończeniu rekrutacji celem ochrony przed

ewentualnymi roszczeniami, bez wskazania podstawy dochodzenia
roszczeń nie stanowi przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo.

– Przechowywanie danych osobowych kandydatów po zakończonym
procesie rekrutacyjnym to przetwarzanie „na zapas”.



Decyzja Prezesa UODO z 17 stycznia 2022 r., 
DS.523.738.2021.ZA.AO

Argumentacja Prezesa UODO
– Zastosowanie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f rodo może odnosić się

wyłącznie do sytuacji już istniejącej:
– Sytuacja już istniejąca, a więc taka, której celem przetwarzania jest

konieczność udowodnienia potrzeby dochodzenia lub obrony przed
roszczeniem już istniejącym

– przetwarzanie celem zabezpieczenia się przed ewentualnymi
roszczeniami, które nie zawisnęły przed sądem.



– Przetwarzano dane po zakończeniu rekrutacji z uwagi na prawnie
uzasadniony interes, którego podstawą prawną jest art. 11, art. 183b oraz
art. 183d KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f rodo.

– Przechowywanie danych kandydatów z procesu rekrutacyjnego ma miejsce
przez ściśle określony czas – przez 3 lata, co wyznaczone jest terminem
przedawnienia roszczeń z art. 291 kp.

– W treści Polityki Prywatności znajdują się zapisy wskazujące na takie
przetwarzanie oraz jego okres, co jest symptomatyczne dla transparentności
procesu przetwarzania.

– Decyzje innych organów nadzorczych, np. CNIL: „dopuszczalne jest
przetwarzanie danych osobowych po zakończonej rekrutacji przez okres
nieprzekraczający 2 lat” oraz ICO: „pracodawca ma dopilnować, aby żadne
dokumenty rekrutacyjne nie były przechowywane po upływie ustawowego
okresu”.

Argumentacja Skarżącej: 



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                     
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Zaprezentowana przez Prezesa UODO teza, iż art. 6 ust. 1 lit. f rodo
dotyczy wyłącznie sytuacji już istniejącej jest błędna.

– W ocenie sądu, przetwarzanie danych osobowych kandydatów po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego celem zabezpieczenia się na
wypadek ewentualnych roszczeń nie stanowi przetwarzania „na zapas”.



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                   
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Zgoda osoby nie stanowi jedynej podstawy przetwarzania danych,
ponieważ przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lif. f rodo są co do zasady
równoprawne.

– Spełnienie co najmniej jednej z przesłanek wymienionych
w art. 6 ust. 1 lit. f rodo skutkuje zgodnym z prawem przetwarzaniem
danych osobowych.



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                     
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Stosowanie art. 6 ust. 1 lit. f rodo następuje w sposób dwuetapowy: 
Etap 1  Etap 2

Prawnie uzasadniony interes                               Weryfikacja niezbędności 
przetwarzania dla 

realizacji celu

– Interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotów danych mają
charakter nadrzędny do prawnie uzasadnionego interesu. Dlatego
w etapie 2, konieczne jest zweryfikowanie czy takowe występują.



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                     
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Interes prawnie uzasadniony interes zgodny z prawem.
– Konieczne jest by występował bezpośredni związek między realizacją

prawnie uzasadnionego interesu a potrzebą przetwarzania danych
osobowych.

– Nie można sformułowania „prawnie” w interesie prawnie
uzasadnionym odnieść do uprawnienia do przetwarzania, które wynika
z innej, szczególnej podstawy prawnej.



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                     
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Przetwarzanie przez administratora danych kandydatów w procesie
rekrutacyjnym z potencjalną możliwością wykorzystania ich
w postępowaniu sądowym i to przez określony z góry czas nie narusza,
ani nie wpływa negatywnie na sytuację prawną uczestników rekrutacji.

– Skarżąca w wyjaśnieniach wskazała podstawę przetwarzania danych
osobowych oraz poparła swoją tezę orzecznictwem TSUE oraz SN, które
podkreślają wagę i istotę roszczeń pracowniczych.



Argumentacja Sądu – wyrok WSA w Warszawie                     
z 4 sierpnia 2022 r., SA/Wa 542/22

– Spełniono przesłankę transparentności – kandydaci w procesie
rekrutacyjnym zostali poinformowani o fakcie i okresie przetwarzania
ich danych, wynikało to z zapisów Polityki Prywatności i informacji
przekazanych przez administratora.

– Niezwłoczne usuwanie danych osób, które nie przeszły pozytywnie
procesu rekrutacji istotnie uniemożliwiałoby realizację praw tych osób
związanych z naruszeniem zasad równego traktowania.





Decyzja Prezesa UODO z 7 września 2022 r., DKN.5131.29.2022 

Stan faktyczny:
• Do Prezesa UODO wpłynęło zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych

osobowych przez Sułkowicki Ośrodek Kultury [SOK].
• W toku postępowania ujawniono, że SOK powierzył przetwarzanie danych

osobowych swoich pracowników związanych z obsługą kadrowo‐
płacową.

• SOK nie zawarł uprzednio stosownej umowy przetwarzania. Nie
przeprowadził też weryfikacji, czy podmiot przetwarzający posiada
odpowiednie gwarancje wdrożenia środków technicznych lub
organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz praw osób, których
dane dotyczą.



Decyzja Prezesa UODO z 7 września 2022 r., DKN.5131.29.2022

• Na podstawie art. 28 rodo administrator, który chce przetwarzać dane
z pomocą innego podmiotu, może korzystać wyłącznie z usług takich
podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

• Organ akcentuje, że dopiero po zbadaniu kompetencji i adekwatności
wybranego podmiotu przetwarzającego, administrator może
przystąpić do zawarcia stosownej, pisemnej umowy powierzenia.

• To na administratorze danych osobowych ciąży odpowiedzialność za
dobór adekwatnego podmiotu przetwarzającego.



Decyzja Prezesa UODO z 7 września 2022 r., DKN.5131.29.2022

• Podmiot przetwarzający musi spełniać gwarancje ochrony praw osób,
których dane dotyczą.

• UODO nałożył karę pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł na Sułkowicki
Ośrodek Kultury za powierzenie przetwarzania danych osobowych bez
zawarcia stosownej umowy powierzenia oraz brak weryfikacji, czy
podmiot ma możliwości wdrożenia odpowiednich środków technicznych.

• Po raz kolejny UODO podkreśla, że administrator, decydując się na
powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, musi
sprawdzić, czy zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych by przetwarzanie spełniało wymogi
rodo i realnie chroniło prawa osób, których dane dotyczą.





Decyzja Prezesa UODO z 30 września 2022 r., 
DS.523.3250.2022

Stan faktyczny:
• Do Prezesa UODO wpłynęła skarga w przedmiocie naruszenia ochrony

danych osobowych w postaci przekazania przez podmiot medycznych
danych osobowych Skarżącej jej pracodawcy.

• W toku postępowania ustalono, że Pracodawca pozyskał w maju 2022 r. od
Spółki duplikat orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie
skierowania z 16 kwietnia 2021 r. na badania wstępne, zawierający dane
osobowe Skarżącej.

• Skargę oddalono.



Decyzja Prezesa UODO z 30 września 2022 r., 
DS.523.3250.2022
Argumentacja Organu:
• Pracodawca jest uprawniony do przetwarzania, w tym pozyskania od

Spółki, danych osobowych Skarżącej, zawartych w orzeczeniu lekarskim
wydanym na podstawie skierowania na badania wstępne.

• W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego organ nie
stwierdził, aby przetwarzanie naruszyło zasady przetwarzania danych
określone w art. 5 ust. 1 rodo, bowiem Pracodawca przetwarza dane
osobowe Skarżącej zgodnie z celem pozyskania, jak również nie
stwierdzono, aby Pracodawca pozyskiwał od Spółki dane osobowe
Skarżącej inne niż zawarte w duplikacie orzeczenia lekarskiego wydanego
na podstawie skierowania na badania wstępne.





Decyzja BfDI z 1 października 2020 r. ws. H&M 
[Hennes&Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG]

Stan faktyczny:
Hamburski organ nadzorczy ustalił, że od 2014 roku, część pracowników H&M
poddawana była szczególnej obserwacji. Standardem było, że po
nieobecności pracownika w pracy – niezależnie od tego, czy była ona
spowodowana urlopem, chorobą itp. – przełożony przeprowadzał z nim tzw.
„rozmowę powitalną”. Celem tych rozmów była nie tyle koleżeńska wymiana
wrażeń z wakacji, ale również, np. w przypadku urlopu chorobowego,
ustalenie (i odnotowanie) objawów danej choroby i wydanej przez lekarzy
diagnozy. Niektórzy przełożeni zdobywali nawet szczegółową wiedzę na temat
życia prywatnego pracowników podczas zwykłych rozmów towarzyskich na
korytarzu – nierzadko dotyczącą problemów rodzinnych czy przekonań
religijnych – i utrwalali zebrane informacje w formie elektronicznej zapisując
je na dysku sieciowym.



Decyzja BfDI z 1 października 2020 r. ws. H&M 
[Hennes&Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG]

Stan faktyczny:

Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane były do przeprowadzania
oceny wydajności pracownika, ale także do tworzenia jego szczegółowego
profilu, który miał być przydatny przy podejmowaniu decyzji związanych
z zatrudnianiem m.in. na funkcje menadżerskie.
Dostęp do tak zebranych informacji mogło mieć nawet 50 osób z kadry
kierowniczej firmy.
W październiku 2019 roku z powodu błędu w konfiguracji systemu te
wszystkie dane stały się dostępne dla wszystkich pracowników H&M.



Decyzja BfDI z 1 października 2020 r. ws. H&M 
[Hennes&Mauritz Online Shop A.B. & Co. KG]

Organ uznał, że doszło do naruszenia przede wszystkim art. 5 i art. 6 rodo,
w zakresie braku podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Na H&M nałożona została kara w wysokości 
ponad 35 milionów euro.
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