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Przyjęto 4

Europejska Rada Ochrony Danych
uwzględniając art. 63 i art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”)1,

uwzględniając Porozumienie EOG, a w szczególności jego załącznik XI i protokół 37, w brzmieniu
zmienionym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.2,

uwzględniając art. 11 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Główną rolą Europejskiej Rady Ochrony Danych (zwanej dalej „EROD” lub „Radą”) jest zapewnienie
spójnego stosowania RODO na terenie EOG. W związku z tym, jak wynika z art. 60 RODO, wiodący
organ nadzorczy współpracuje z innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w celu
osiągnięcia porozumienia; wiodący organ nadzorczy i organy nadzorcze, których sprawa dotyczy,
wymieniają się wszelkimi stosownymi informacjami; ponadto wiodący organ nadzorczy niezwłocznie
przekazuje innym organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, stosowne informacje dotyczące
danej sprawy. Wiodący organ nadzorczy niezwłocznie przedkłada innym organom nadzorczym, których
sprawa dotyczy, projekt decyzji w celu uzyskania ich opinii i należytego uwzględnienia ich uwag.

(2) Jeżeli którykolwiek z organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, zgłosi mający znaczenie dla
sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji zgodnie z art. 4 pkt 24 i art. 60 ust. 4 RODO, a
wiodący organ nadzorczy nie przychyla się do mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego
sprzeciwu lub sądzi, że sprzeciw nie ma znaczenia dla sprawy lub nie jest uzasadniony, wiodący organ
nadzorczy przekazuje sprawę w ramach mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63. RODO.

(3) Zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO EROD wydaje wiążącą decyzję dotyczącą wszystkich spraw,
które są przedmiotem mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, w szczególności
tego, czy doszło do naruszenia RODO.

(4) EROD przyjmuje wiążącą decyzję większością dwóch trzecich głosów swoich członków zgodnie z
art. 65 ust. 2 RODO w związku z art. 11 ust. 4 regulaminu wewnętrznego EROD w terminie miesiąca od
podjęcia przez przewodniczącego i właściwy organ nadzorczy decyzji o kompletności akt. Okres ten
może zostać przedłużony o kolejny miesiąc z uwagi na złożoność sprawy, na podstawie decyzji podjętej
przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków
EROD.

(5) Zgodnie z art. 65 ust. 3 RODO, jeżeli pomimo takiego przedłużenia EROD nie jest w stanie przyjąć
decyzji we wskazanych terminach, przyjmuje decyzję w terminie dwóch tygodni po upłynięciu
przedłużonego terminu zwykłą większością głosów swoich członków.

1 Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2.
2 Odniesienia do „państw członkowskich” w niniejszej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do „państw
członkowskich EOG”. Odniesienia do „UE” należy rozumieć, w stosownych przypadkach, jako odniesienia do
„EOG”.
3 Regulamin wewnętrzny EROD przyjęty w dniu 25 maja 2018 r., ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu
8 października 2020 r.
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1 STRESZCZENIE SPORU

1. Niniejszy dokument zawiera wiążącą decyzję przyjętą przez EROD zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO.
Decyzja dotyczy sporu powstałego w następstwie przedłożenia projektu decyzji (zwanego dalej
„projektem decyzji”) przez irlandzki organ nadzorczy („Komisję Ochrony Danych”, zwaną dalej
„irlandzkim organem nadzorczym”, zwaną w tym kontekście również „wiodącym organem
nadzorczym”), i w następstwie zgłoszenia sprzeciwu przez szereg organów nadzorczych, których
sprawa dotyczy („Österreichische Datenschutzbehörde”, dalej „austriacki organ nadzorczy”; „Der
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”4, dalej „niemiecki organ
nadzorczy”; „Datatilsynet”, dalej „duński organ nadzorczy”; „Agencia Española de Protección de
Datos”, dalej „hiszpański organ nadzorczy”; „Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés”,
dalej „francuski organ nadzorczy”; „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”, dalej
„węgierski organ nadzorczy”; „Garante per la protezione dei dati personali”, dalej „włoski organ
nadzorczy”; „Autoriteit Persoonsgegevens”, dalej „niderlandzki organ nadzorczy”). Sporny projekt
decyzji dotyczy postępowania wszczętego „z urzędu” przez irlandzki organ nadzorczy na skutek
zgłoszenia w dniu 8 stycznia 2019 r. naruszenia ochrony danych osobowych (zwanego dalej
„naruszeniem”) przez Twitter International Company, spółkę z siedzibą w Dublinie (Irlandia) (zwaną
dalej „TIC”)5.

2. Do naruszenia ochrony danych doszło wskutek błędu projektowego Twittera, przez który, w
przypadku zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem Twitter przez użytkownika na urządzeniu z
systemem Android, chronione tweety przestawały być zabezpieczone i stawały się dostępne dla
wszystkich (nie tylko dla osób obserwujących użytkownika) bez wiedzy użytkownika6. Błąd został
wykryty 26 grudnia 2018 r. przez wykonawcę zewnętrznego realizującego dla firmy program „bug
bounty”, który umożliwiał dowolnym osobom zgłaszanie błędów7.

3. Przeprowadzając dochodzenie w tej sprawie, spółka Twitter odkryła inne działania użytkowników,
które również mogłyby doprowadzić do takich samych niezamierzonych rezultatów. Ustalono, że błąd
w kodzie był związany ze zmianą wprowadzoną do kodu w dniu 4 listopada 2014 r.8

4. TIC poinformowała irlandzki organ nadzorczy, że według jej ustaleń w okresie od 5 września 2017 r. do
11 stycznia 2019 r. błąd ten dotknął 88 726 użytkowników z UE i EOG. Twitter potwierdził, że datuje
błąd na dzień 4 listopada 2014 r., ale również, że ze względu na obowiązującą politykę zatrzymywania
plików dziennika jest w stanie zidentyfikować tylko tych użytkowników, których dotknął on od dnia
5 września 2017 r.9 W związku z tym TIC uznała, że naruszenie ochrony danych mogło dotyczyć większej
liczby użytkowników10.

4 Sprzeciw zgłoszony przez hamburski organ nadzorczy został również zgłoszony w imieniu „Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg”, „Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit“, „Der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern”, „Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen”.
Sprzeciw został także uzgodniony z innymi niemieckimi organami nadzorczymi.
5 Projekt decyzji, pkt 1.1–1.2.
6 Projekt decyzji, pkt 1.9.
7 Projekt decyzji, pkt 2.7 i 4.7.
8 Projekt decyzji, pkt 2.10.
9 Projekt decyzji, pkt 2.10.
10 Projekt decyzji, pkt 1.10, 2.10, 14.2 i 14.3.
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5. Irlandzki organ nadzorczy podjął decyzję o wszczęciu postępowania w momencie, gdy TIC określiła w
formularzu zgłoszenia naruszenia ochrony danych potencjalne skutki dla osób, których sprawa
dotyczy, jako „znaczące”11.

6. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził w projekcie decyzji, iż w jego przekonaniu jest on wiodącym
organem nadzorczym w rozumieniu RODO dla TIC będącej administratorem w odniesieniu do
transgranicznego przetwarzania danych osobowych przez TIC, które było przedmiotem naruszenia12.

7. W poniższej tabeli przedstawiono ogólny przebieg wydarzeń w ramach procedury, która doprowadziła
do objęcia tej sprawy mechanizmem spójności:

26.12.2018 r. Twitter, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, otrzymuje
zawiadomienie o błędzie w ramach swojego programu zgłaszania błędów.
Zgłoszenie zostało przesłane przez wykonawcę zewnętrznego prowadzącego
program zgłaszania błędów (wykonawca 1) do wykonawcy zewnętrznego,
któremu Twitter, Inc. zleciła wyszukiwanie i ocenę błędów (wykonawca 2).

29.12.2018 r. Wykonawca 2 przekazuje wyniki Twitter, Inc. za pomocą zgłoszenia JIRA.

2.01.2019 r. Zespół ds. bezpieczeństwa informacji Twitter, Inc. zapoznaje się ze zgłoszeniem
JIRA i stwierdza, że problem nie dotyczy bezpieczeństwa, może natomiast być
związany z ochroną danych.

2.01.2019 r. Zespół prawny Twitter, Inc. zostaje powiadomiony o sprawie.

3.01.2019 r. Zespół prawny Twitter, Inc. decyduje, że problem należy potraktować jako
incydent.

4.01.2019 r. Twitter, Inc. uruchamia procedurę reagowania na incydenty, ale ze względu na
błąd w realizacji procedury wewnętrznej do zgłoszenia nie dodano globalnego
inspektora ochrony danych w charakterze „obserwatora”. W związku z tym
globalny inspektor ochrony danych nie został powiadomiony o sprawie.

7.01.2019 r. Globalny inspektor ochrony danych zostaje powiadomiony o naruszeniu
ochrony danych podczas spotkania.

8.01.2019 r. TIC zgłasza naruszenie ochrony danych do irlandzkiego organu nadzorczego,
używając w tym celu formularza transgranicznego zgłoszenia naruszenia
ochrony danych irlandzkiego organu nadzorczego.

22.01.2019 r. Zakres i podstawa prawna postępowania zostały określone w zawiadomieniu o
wszczęciu postępowania, które wysłano do TIC 22 stycznia 2019 r.

Irlandzki organ nadzorczy wszczyna postępowanie i zwraca się do TIC o
udzielenie informacji.

28.05.2019 r. –
21.10.2019 r.

Etap sprawozdania z postępowania:

11 Projekt decyzji, pkt 2.8.
12 Irlandzki organ nadzorczy potwierdził, że jego ocena w tym zakresie opierała się zarówno na ustaleniu, że 1)
TIC, jako dostawca usługi Twitter na terytorium UE/EOG, jest właściwym administratorem, jak i że 2) główna
jednostka organizacyjna TIC w UE znajduje się w Dublinie w Irlandii, czyli w miejscu, w którym TIC podejmuje
decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych użytkowników Twittera w UE/EOG, zgodnie z
art. 4 pkt 16 RODO. Projekt decyzji, pkt 2.2–2.3.
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 irlandzki organ nadzorczy przygotowuje projekt sprawozdania z
postępowania i wydaje go TIC, aby umożliwić TIC przekazanie związanych z
nim informacji;

 TIC przekazuje informacje związane z projektem sprawozdania z
postępowania;

 irlandzki organ nadzorczy zwraca się o wyjaśnienia dotyczące informacji
przekazanych przez TIC;

 irlandzki organ nadzorczy wydaje sprawozdanie końcowe z postępowania.

21.10.2019 r. Irlandzki organ nadzorczy rozpoczyna etap podejmowania decyzji.

11 i
28.11.2019 r.

Irlandzki organ nadzorczy wymienia pisma z TIC i zwraca się do TIC
o przekazanie dalszych informacji na piśmie.

2.12.2019 r. TIC przekazuje irlandzkiemu organowi nadzorczemu dalsze informacje w
odpowiedzi na pisma irlandzkiego organu nadzorczego z dnia 11 i 28 listopada
2019 r.

14.03.2020 r. Irlandzki organ nadzorczy wydaje TIC wstępny projekt decyzji (zwany dalej
„wstępnym projektem decyzji”), w którym stwierdza, że TIC dopuściła się
naruszenia art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO; w związku z czym irlandzki organ
nadzorczy zamierza udzielić upomnienia zgodnie z art. 52 ust. 2 RODO oraz
nałożyć administracyjną karę pieniężną zgodnie z art. 58 ust. 2 lit. i) i art. 83
ust. 2 RODO.

27.04.2020 r. TIC przekazuje irlandzkiemu organowi nadzorczemu informacje związane ze
wstępnym projektem decyzji.

27.04.2020 r. –
22.05.2020 r.

Irlandzki organ nadzorczy uwzględnia informacje przekazane przez TIC w
odniesieniu do wstępnego projektu decyzji i przygotowuje projekt decyzji do
przekazania organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60
RODO.

22.05.2020 r. –
20.06.2020 r.

Irlandzki organ nadzorczy przekazuje swój projekt decyzji organom nadzorczym,
których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO. Szereg organów
nadzorczych, których sprawa dotyczy (austriacki organ nadzorczy, niemiecki
organ nadzorczy (reprezentowany przez hamburski organ nadzorczy), duński
organ nadzorczy, hiszpański organ nadzorczy, francuski organ nadzorczy,
węgierski organ nadzorczy, włoski organ nadzorczy i niderlandzki organ
nadzorczy), zgłasza sprzeciw zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO.

15.07.2020 r. Irlandzki organ nadzorczy wydaje zbiorcze memorandum zawierające
odpowiedzi na zgłoszone sprzeciwy (zwane dalej „memorandum zbiorczym”) i
przekazuje je organom nadzorczym, których sprawa dotyczy. Irlandzki organ
nadzorczy zwraca się do organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, o
potwierdzenie, czy po zapoznaniu się z jego stanowiskiem co do sprzeciwów
przedstawionym w memorandum zbiorczym zamierzają one podtrzymać swój
sprzeciw.

27 i
28.07.2020 r.

W świetle argumentacji przedstawionej przez irlandzki organ nadzorczy w
memorandum zbiorczym duński organ nadzorczy informuje irlandzki organ
nadzorczy, że nie podtrzymuje swojego sprzeciwu, natomiast hiszpański organ
nadzorczy informuje o częściowym wycofaniu swojego sprzeciwu. Pozostałe
organy nadzorcze, których sprawa dotyczy (tj. austriacki, niemiecki, hiszpański,
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francuski, węgierski, włoski i niderlandzki), przekazują irlandzkiemu organowi
nadzorczemu, że podtrzymują swój sprzeciw.

19.08.2020 r. Irlandzki organ nadzorczy przekazuje sprawę EROD zgodnie z art. 60 ust. 4
RODO, wszczynając tym samym procedurę rozstrzygania sporów przewidzianą
w art. 65 ust. 1 lit. a).

8. Irlandzki organ nadzorczy wszczął procedurę rozstrzygania sporu w systemie IMI w dniu 19 sierpnia
2020 r. Po przekazaniu sprawy EROD przez wiodący organ nadzorczy zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO
Sekretariat EROD przeprowadził ocenę kompletności akt w imieniu przewodniczącego zgodnie z art. 11
ust. 2 regulaminu wewnętrznego EROD. W dniu 20 sierpnia 2020 r. Sekretariat EROD po raz pierwszy
skontaktował się z irlandzkim organem nadzorczym, prosząc o przesłanie dodatkowych dokumentów i
informacji za pomocą systemu IMI oraz o potwierdzenie kompletności akt. W dniu 21 sierpnia 2020 r.
irlandzki organ nadzorczy przekazał te dokumenty i informacje oraz potwierdził, że akta są kompletne.
Kwestią szczególnej wagi poddaną dokładnej analizie przez Sekretariat EROD było prawo do bycia
wysłuchanym, zgodnie z wymogami art. 41 ust. 2 lit. a) Karty Praw Podstawowych. W dniu 4 września
2020 r. Sekretariat zwrócił się do irlandzkiego organu nadzorczego z dodatkowymi pytaniami w celu
potwierdzenia, czy TIC miała możliwość skorzystania z przysługującego jej prawa do bycia
wysłuchanym w odniesieniu do wszystkich dokumentów przedłożonych Radzie w celu podjęcia przez
nią decyzji. W dniu 8 września 2020 r. irlandzki organ nadzorczy potwierdził, że tak istotnie było, i
przedstawił dokumenty, które o tym świadczyły13.

9. W dniu 8 września 2020 r. podjęto decyzję o kompletności akt, która została rozesłana przez
Sekretariat EROD do wszystkich członków EROD.

10. Przewodniczący postanowił, zgodnie z art. 65 ust. 3 RODO w związku z art. 11 ust. 4 regulaminu
wewnętrznego EROD, przedłużyć standardowy termin przyjęcia decyzji wynoszący jeden miesiąc o
kolejny miesiąc ze względu na złożony charakter sprawy.

2 WARUNKI PRZYJĘCIA WIĄŻĄCEJ DECYZJI

11. Ogólne warunki przyjęcia przez Radę wiążącej decyzji zostały określone w art. 60 ust. 4 i art. 65 ust. 1
lit. a) RODO14.

2.1 Sprzeciwy zgłoszone przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, wobec
projektu decyzji

12. EROD zauważa, że organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły sprzeciwy wobec projektu
decyzji za pośrednictwem systemu informacyjnego i komunikacyjnego, o którym mowa w art. 17
regulaminu wewnętrznego EROD, czyli systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Sprzeciwy
zostały zgłoszone zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO.

13. Konkretniej rzecz ujmując, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły sprzeciwy w odniesieniu
do następujących kwestii:

 właściwości wiodącego organu nadzorczego;

13 Wśród dokumentów przesłanych przez irlandzki organ nadzorczy znalazły się wiadomości e-mail od globalnego
inspektora ochrony danych z potwierdzeniem odbioru odpowiednich dokumentów.
14 Zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO Rada wyda wiążącą decyzję, jeżeli organ nadzorczy zgłosił mający znaczenie
dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji wiodącego organu nadzorczego, a wiodący organ
nadzorczy odrzucił taki sprzeciw jako niemający znaczenia dla sprawy lub nieuzasadniony.
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 zakwalifikowania ról odpowiednio TIC i Twitter, Inc.;
 naruszeń RODO stwierdzonych przez wiodący organ nadzorczy;
 istnienia ewentualnych dodatkowych (lub alternatywnych) naruszeń RODO;
 nieudzielenia upomnienia;
 ustalenia wysokości proponowanej kary pieniężnej.

14. Każdy z tych sprzeciwów został złożony w terminie wskazanym w art. 60 ust. 4 RODO.

2.2 Wiodący organ nadzorczy nie przychyla się do mających znaczenie dla sprawy i
uzasadnionych sprzeciwów wobec projektu decyzji lub jest zdania, że sprzeciwy
nie mają znaczenia dla sprawy lub nie są uzasadnione

15. W dniu 15 lipca 2020 r. irlandzki organ nadzorczy przedstawił organom nadzorczym, których sprawa
dotyczy, szczegółową analizę zgłoszonych przez nie sprzeciwów w memorandum zbiorczym, wskazując
w nim, czy uznał sprzeciwy za „mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione” zgodnie z art. 4 pkt 24
RODO oraz czy postanowił przychylić się do któregokolwiek z tych sprzeciwów15.

16. Dokładniej rzecz ujmując, irlandzki organ nadzorczy uznał, że przesłanka przewidziana w art. 4 pkt 24
RODO została spełniona jedynie w przypadku sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy, w odniesieniu do ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej, w zakresie, w
jakim dotyczą one zgodności planowanego działania wobec administratora lub podmiotu
przetwarzającego z RODO, a także określają wynikające z projektu decyzji ryzyko naruszenia
podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą16. Irlandzki organ nadzorczy uznał
jednak, że nie przychyli się do sprzeciwów z powodów wskazanych w memorandum zbiorczym oraz
poniżej.

17. Irlandzki organ nadzorczy uznał, że pozostałe sprzeciwy zgłoszone przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy, nie miały znaczenia dla sprawy lub nie były uzasadnione w rozumieniu art. 4 pkt 24
RODO.

2.3 Wnioski

18. Przedmiotowa sprawa spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ
kilka organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, zgłosiło sprzeciwy do projektu decyzji wiodącego
organu nadzorczego w terminie przewidzianym w art. 60 ust. 4 RODO, a wiodący organ nadzorczy nie
przychylił się do sprzeciwów lub odrzucił je jako niemające znaczenia dla sprawy lub nieuzasadnione.

19. EROD jest w związku z tym uprawniona do przyjęcia wiążącej decyzji dotyczącej wszystkich spraw,
które są przedmiotem mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, w szczególności
tego, czy doszło do naruszenia RODO17.

15 Jak wskazał irlandzki organ nadzorczy, celem tego dokumentu było ułatwienie dalszej współpracy z organami
nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w związku z projektem decyzji oraz spełnienie wymogu przewidzianego w
art. 60 ust. 1 RODO, zgodnie z którym wiodący organ nadzorczy współpracuje z innymi organami nadzorczymi,
których sprawa dotyczy, w celu osiągnięcia porozumienia.
16 Memorandum zbiorcze, pkt 5.59.
17 Artykuł 65 ust. 1 lit. a) RODO. Niektóre organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zgłosiły uwagi, a nie
sprzeciw jako taki, które to uwagi nie zostały w związku z tym uwzględnione przez EROD.
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20. Wszystkie wyniki przedstawione w niniejszej decyzji pozostają bez uszczerbku dla wszelkich ocen lub
wiążących decyzji wydanych przez EROD w innych sprawach, w tym również wobec tych samych stron,
w zależności od dalszych lub nowych ustaleń.

3 PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI

21. EROD ma obowiązek przestrzegać art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności
art. 41 (prawo do dobrej administracji). Zostało to również uwzględnione w art. 11 ust. 1 regulaminu
wewnętrznego EROD18.

22. Decyzja EROD „zostaje wraz z uzasadnieniem skierowana do wiodącego organu nadzorczego
i wszystkich organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, i jest dla nich wiążąca” (art. 65 ust. 2
RODO). Nie jest ona skierowana bezpośrednio do żadnej strony trzeciej. Jednakże, aby nie dopuścić do
możliwości wywarcia przez decyzję EROD wpływu na TIC, EROD oceniła, czy TIC zapewniono możliwość
skorzystania z przysługującego jej prawa do bycia wysłuchaną w związku z procedurą prowadzoną
przez wiodący organ nadzorczy, w szczególności, czy wszystkie dokumenty otrzymane w ramach tej
procedury i wykorzystane przez EROD do przyjęcia decyzji zostały wcześniej przekazane TIC i czy TIC
została wysłuchana w związku z nimi.

23. Ponieważ TIC została wcześniej wysłuchana przez irlandzki organ nadzorczy w związku ze wszystkimi
informacjami otrzymanymi przez EROD i wykorzystanymi przez nią do przyjęcia decyzji19, a wiodący
organ nadzorczy przekazał EROD pisemne uwagi TIC, zgodnie z art. 11 ust. 2 regulaminu wewnętrznego
EROD20, w odniesieniu do kwestii podniesionych w tym konkretnym projekcie decyzji, EROD jest
przekonana, że przestrzegano art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

4 W SPRAWIE KWALIFIKACJI ADMINISTRATORA I PODMIOTU
PRZETWARZAJĄCEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI WIODĄCEGO ORGANU
NADZORCZEGO

4.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

24. W projekcie decyzji stwierdzono, że „[w]szczynając postępowanie, osoba wyznaczona do
przeprowadzenia postępowania w [irlandzkim organie nadzorczym] […] upewniła się, że TIC jest
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych będących
przedmiotem naruszenia” oraz że „[w] tym względzie TIC potwierdziła, że jest administratorem” w
formularzu zgłoszenia naruszenia ochrony danych oraz w korespondencji z irlandzkim organem

18 Regulamin wewnętrzny EROD przyjęty w dniu 25 maja 2018 r., ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu
8 października 2020 r.
19 Wstępny projekt decyzji irlandzkiego organu nadzorczego (14 marca 2020 r.); projekt decyzji irlandzkiego
organu nadzorczego (22 maja 2020 r.); sprzeciwy i uwagi zgłoszone przez organy nadzorcze, których sprawa
dotyczy (18–20 czerwca 2020 r.); memorandum zbiorcze opracowane przez irlandzki organ nadzorczy (15 lipca
2020 r.); oraz pozostałe uwagi i sprzeciwy zgłoszone przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy (27–28 lipca
2020 r.).
20 Regulamin wewnętrzny EROD przyjęty w dniu 25 maja 2018 r., ostatnio zmieniony i przyjęty w dniu
8 października 2020 r.
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nadzorczym21. W projekcie decyzji stwierdzono ponadto, że „TIC potwierdziła również, że do
naruszenia doszło w związku z przetwarzaniem prowadzonym na jej zlecenie przez Twitter Inc., jej
podmiot przetwarzający”22 oraz że „TIC jest administratorem danych osobowych będących
przedmiotem postępowania. TIC zawarła z Twitter Inc. (swoim podmiotem przetwarzającym) umowę
o świadczenie usług przetwarzania danych”23.

25. Ponadto w projekcie decyzji wskazano, że irlandzki organ nadzorczy upewnił się także, iż był właściwy
do podejmowania działań jako wiodący organ nadzorczy w związku z transgranicznym przetwarzaniem
prowadzonym przez TIC w odniesieniu do danych osobowych będących przedmiotem naruszenia24.

26. W tym względzie w projekcie decyzji stwierdzono ponadto, że przy zgłaszaniu naruszenia TIC
potwierdziła irlandzkiemu organowi nadzorczemu, że jest „spółką irlandzką” i „dostawcą usług Twitter
w Europie” oraz że polityka ochrony prywatności TIC (zaktualizowana w styczniu 2016 r.) zawierała
informacje dla użytkowników serwisu Twitter w UE, iż mają prawo zgłaszać zastrzeżenia albo do
swojego lokalnego organu nadzorczego, albo do wiodącego organu nadzorczego TIC, czyli irlandzkiego
organu nadzorczego25.

27. Irlandzki organ nadzorczy zamieścił również w projekcie decyzji fragment sprawozdania rocznego i
sprawozdania finansowego TIC za rok finansowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., zgodnie z
którym „jednostką dominującą najwyższego szczebla oraz największą grupą przedsiębiorstw, dla której
sporządzane są sprawozdania finansowe grupy i której członkiem jest spółka, jest Twitter, Inc., spółka
zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych”26.

28. Początkowo irlandzki organ nadzorczy był zdezorientowany wskutek wymiennego stosowania określeń
„my” i „nasz” w formularzu zgłoszenia naruszenia ochrony danych w odniesieniu do TIC i Twitter, Inc.
Irlandzki organ nadzorczy zwrócił się o wyjaśnienia w tym względzie, a TIC wskazała, że pracownicy TIC
i Twitter, Inc. zwyczajowo posługują się tymi określeniami, mówiąc o grupie o tej nazwie. Ponadto TIC
wskazała, że chociaż jest ona administratorem danych i podejmuje decyzje co do celów i sposobów
przetwarzania danych, to nie działa samodzielnie: „TIC i jej pracownicy należą do […] grupy Twitter […].
Wszyscy pracownicy grupy Twitter korzystają z tych samych systemów komputerowych, przestrzegają
tych samych ogólnych polityk […] oraz współpracują w celu zapewniania całodobowego wsparcia na
całym świecie niezbędnego do działania platformy Twitter”27.

4.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

29. Hiszpański organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że w projekcie decyzji nie uzasadniono w
wystarczającym stopniu roli TIC jako administratora. Hiszpański organ nadzorczy podkreśla, że
należałoby ocenić, który podmiot faktycznie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych, a
także przeprowadzić krytyczną analizę wszystkich zaistniałych okoliczności faktycznych. Zdaniem
hiszpańskiego organu nadzorczego przesłanki leżące u podstaw projektu decyzji zdają się prowadzić do
innego wniosku niż ten, do którego doszedł irlandzki organ nadzorczy. Hiszpański organ nadzorczy

21 Projekt decyzji, pkt 2.2.
22 Projekt decyzji, pkt 4.2.
23 Projekt decyzji, pkt 4.6.
24 Projekt decyzji, pkt 2.3.
25 Projekt decyzji, pkt 2.3.
26 Projekt decyzji, pkt 2.4.
27 Projekt decyzji, pkt 4.5.
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uważa w szczególności, że decyzje dotyczące zasadniczych celów przetwarzania danych są w
rzeczywistości podejmowane przez Twitter, Inc. Hiszpański organ nadzorczy uzasadnił swoją
argumentację, wymieniając kilka czynników, które jego zdaniem mogłyby sugerować, że TIC nie
decyduje o celach ani sposobach przetwarzania danych. Po pierwsze, hiszpański organ nadzorczy
przypomniał, że TIC jest spółką zależną Twitter, Inc. i podkreślił, że w związku z tym trudno zrozumieć,
w jaki sposób TIC mogłaby „wydawać polecenia” Twitter, Inc. dotyczące przetwarzania danych
osobowych użytkowników z EOG. Według hiszpańskiego organu nadzorczego TIC nigdy nie była w
stanie samodzielnie wybrać Twitter, Inc. jako swojego podmiotu przetwarzającego i nie byłaby w stanie
go zastąpić. Ponadto hiszpański organ nadzorczy argumentował, że Twitter, Inc. nie wydaje się działać
jako podmiot przetwarzający ze względu na „brak bezpośredniego kontaktu” między tymi dwiema
spółkami w zakresie zarządzania przypadkami naruszenia ochrony danych, z wyjątkiem możliwości
wysłania wiadomości e-mail do wiadomości globalnego inspektora ochrony danych. Po trzecie,
hiszpański organ nadzorczy stwierdził, że nie jest jasne, w jaki sposób TIC mogła samodzielnie przyjąć
lub wpłynąć na decyzje, które doprowadziły do naprawienia błędu informatycznego w systemie
zarządzanym i kontrolowanym przez Twitter, Inc., oraz że to raczej spółka Twitter, Inc. podjęła decyzje
związane z naprawieniem naruszenia, którego skutki nie dotyczyły jedynie użytkowników z Europy.

30. Niderlandzki organ nadzorczy zgłosił również sprzeciw dotyczący kwalifikacji prawnej TIC i Twitter, Inc.
jako odpowiednio administratora i podmiotu przetwarzającego. Dokładniej rzecz ujmując, sprzeciw
dotyczy sposobu, w jaki irlandzki organ nadzorczy argumentował, że TIC jest w tym przypadku jedynym
administratorem, a Twitter, Inc. jest podmiotem przetwarzającym działającym na polecenie TIC.
Niderlandzki organ nadzorczy uważa, że podstawowym aspektem w tej sprawie jest ocena
sprawowania kontroli, w związku z czym wszelkie wnioski co do roli administratora, podmiotu
przetwarzającego lub współadministratorów powinny być poparte dowodami prawnymi i faktycznymi.
W swoim sprzeciwie niderlandzki organ nadzorczy podnosi zasadniczo, że projekt decyzji nie zawiera
wystarczających dowodów pozwalających na prawne i faktyczne ustalenie roli podmiotów, których
sprawa dotyczy, w szczególności na poparcie wniosku, że (i) TIC jest (jedynym) administratorem, oraz
że (ii) Twitter, Inc. jest jedynie podmiotem przetwarzającym działającym na polecenie TIC w celu
umożliwienia działania serwisu Twitter na całym świecie lub w celach, które mają znaczenie dla tej
sprawy. Zdaniem niderlandzkiego organu nadzorczego wiodący organ nadzorczy powinien sprawdzić,
czy oświadczenia prawne organizacji lub jej polityka ochrony prywatności odpowiadają faktycznie
wykonywanej przez nią działalności. Niderlandzki organ nadzorczy zwrócił się do irlandzkiego organu
nadzorczego o podanie dodatkowych informacji na temat czynników, które doprowadziły do ustalenia
ról w samym projekcie decyzji, lub opisu takich czynników. Niderlandzki organ nadzorczy podaje
również następujące przykłady czynników, które można uwzględnić: polecenia wydawane Twitter, Inc.
przez TIC lub inne obiektywne dowody bądź praktyczne przesłanki związane z codzienną działalnością,
a także przykładowa pisemna dokumentacja, na przykład umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

31. Niemiecki organ nadzorczy podnosi w swoim sprzeciwie, że stosunek między Twitter, Inc. a TIC nie
jest stosunkiem między administratorem a podmiotem przetwarzającym, a raczej stosunkiem między
współadministratorami. Zarzut ten uzasadniony jest przede wszystkim w ten sposób, że Twitter, Inc. i
TIC nie posiadają oddzielnych systemów przetwarzania danych. Zdaniem niemieckiego organu
nadzorczego podstawowy system Twitter, Inc. jest modyfikowany w oparciu o decyzje podejmowane
przez TIC oraz dla użytkowników z EOG, natomiast główny system przetwarzania danych nie ulega
zmianie. Niemiecki organ nadzorczy podkreślił również, że wszyscy pracownicy grupy korzystają z tego
samego systemu komputerowego i przestrzegają tych samych ogólnych polityk.
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32. Francuski organ nadzorczy zgłosił natomiast sprzeciw dotyczący właściwości irlandzkiego organu
nadzorczego, stwierdzając, że organ ten doszedł najwyraźniej do wniosku, iż uprawnienia decyzyjne
dotyczące celów i sposobów przetwarzania przedmiotowych danych posiada TIC. Zdaniem
francuskiego organu nadzorczego w projekcie decyzji nie wskazano wyraźnie, czy uznając, że TIC
posiada uprawnienia decyzyjne dotyczące przetwarzania danych, irlandzki organ nadzorczy
uwzględnił inne przesłanki niż oświadczenia tej spółki. Francuski organ nadzorczy stwierdził również,
że w projekcie decyzji nie wskazano wyraźnie, czy właściwość organu opiera się na tym, że spółkę TIC
należy uznać za administratora, czy na tym, że należy ją traktować jako główną jednostkę organizacyjną
w rozumieniu art. 4 pkt 16 RODO. Francuski organ nadzorczy podsumował, że w obecnym kształcie
projekt decyzji nie przyczynia się do wyeliminowania ryzyka przemieszczania się pomiędzy
jurysdykcjami ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum-
shopping), czemu ma zapobiegać stosowanie mechanizmu kompleksowej współpracy. Francuski organ
nadzorczy zwrócił się do irlandzkiego organu nadzorczego o przedstawienie dodatkowych przesłanek
świadczących o tym, że spółka TIC posiada uprawnienia decyzyjne dotyczące celów i sposobów
przetwarzania danych na potrzeby portalu społecznościowego Twitter.

4.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

33. Irlandzki organ nadzorczy uznał w swoim memorandum zbiorczym, że sprzeciw oparty na roli bądź
określeniu stron jako administratora i podmiotu przetwarzającego lub na właściwości irlandzkiego
organu nadzorczego „nie oznacza zakwestionowania stwierdzonego naruszenia ani planowanego
działania, a zatem nie spełnia definicji zawartej w art. 4 pkt 24” oraz że „nie wchodzi w zakres definicji
»mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu« z art. 4 pkt 24”28. Niemniej jednak
irlandzki organ nadzorczy przeanalizował te sprzeciwy i określił przy tym czynniki, które uwzględnił przy
ustalaniu statusu TIC jako administratora i głównej jednostki organizacyjnej. W tym względzie irlandzki
organ nadzorczy nakreślił (w skrócie29) okoliczności faktyczne i analizę prawną, na podstawie których
doszedł do wniosku, że TIC ma status administratora, a mianowicie:

 wcześniejsze potwierdzenie spółki Twitter z 2015 r., że zaproponowała ona, by irlandzka spółka TIC
została administratorem danych osobowych użytkowników Twittera w UE30;

 potwierdzenie przez TIC, że była administratorem danych osobowych, których dotyczyło
naruszenie, zarówno w momencie zgłaszania naruszenia do irlandzkiego organu nadzorczego, jak
i w trakcie trwania postępowania;

 potwierdzenie przez TIC, że między nią a Twitter, Inc. jako podmiotem przetwarzającym została
zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia
wymagane w art. 28 RODO;

 kontakty między TIC a Twitter, Inc. po dniu 7 stycznia 2019 r., kiedy TIC (za pośrednictwem swojego
inspektora ochrony danych) została faktycznie powiadomiona o naruszeniu, dowodzące według
irlandzkiego organu nadzorczego, że TIC sprawowała kontrolę nad Twitter, Inc. i miała w stosunku
do niej kompetencje decyzyjne w zakresie działań naprawczych i zgłoszenia naruszenia, a także w

28 Memorandum zbiorcze, pkt 5.39.
29 Memorandum zbiorcze, pkt 5.35.
30 W tym zakresie w memorandum zbiorczym wyjaśniono, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. TIC poinformowała
irlandzki organ nadzorczy o swojej propozycji, by irlandzka spółka TIC została administratorem danych
osobowych jej użytkowników poza Stanami Zjednoczonymi, oraz że TIC zgłosiła ten fakt innym organom
nadzorczym w UE w maju 2015 r. (pkt 5.15).
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odniesieniu do przedmiotowego przetwarzania danych osobowych, którego dotyczy naruszenie;
oraz

 działania Twitter, Inc. po zawiadomieniu jej o incydencie przez wykonawcę 2, które według
irlandzkiego organu nadzorczego również przemawiają za tym, że w stosunkach pomiędzy tymi
dwoma podmiotami TIC posiadała kompetencje i ponosiła odpowiedzialność jako administrator.

34. Następnie irlandzki organ nadzorczy przedstawił pokrótce31 okoliczności faktyczne i analizę prawną, na
podstawie których doszedł do wniosku, że TIC jest główną jednostką organizacyjną w Irlandii, a
mianowicie (poza powyższymi punktami):

 określenie TIC jako głównej jednostki organizacyjnej i zadeklarowanie się przez TIC jako taka
jednostka;

 potwierdzenie przez TIC w jej polityce ochrony prywatności, że posiada ona status administratora
danych osobowych użytkowników Twittera w UE;

 zlokalizowanie miejsca, w którym znajduje się centralna administracja TIC, w Dublinie, gdzie spółka
zatrudnia około 170 pracowników;

 bezpośrednie zatrudnianie przez TIC globalnego inspektora ochrony danych do celów RODO,
podległość służbowa globalnego inspektora ochrony danych w TIC oraz reprezentowanie TIC przez
globalnego inspektora ochrony danych w zakresie wielu różnych działań związanych z
prywatnością i przetwarzaniem danych, w tym możliwość zawetowania przetwarzania danych
przez globalnego inspektora ochrony danych;

 nadzór sprawowany przez irlandzki organ nadzorczy nad TIC w przeszłości i obecnie, w ramach
którego okazało się, że to TIC ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w UE.

Irlandzki organ nadzorczy powtórzył, że niezależnie od jego odpowiedzi co do istoty sprzeciwów
zgłoszonych w kwestiach właściwości lub określenia stron jego zdaniem sprzeciwy w tych sprawach nie
spełniają definicji „mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu” zawartej w art. 4 pkt 24
RODO. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że ponieważ ocenił, że kwestie te nie spełniają definicji
zawartej w art. 4 pkt 24 RODO, a także wykazał, że należycie uwzględnił kwestie głównej jednostki
organizacyjnej, swojej właściwości oraz określenia administratora i podmiotu przetwarzającego w
projekcie decyzji, nie zamierza przychylić się do sprzeciwów w tych sprawach32.

4.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

4.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

35. EROD rozpocznie analizę zgłoszonych sprzeciwów od oceny, czy sprzeciwy te należy uznać za „mające
znaczenie dla sprawy i uzasadnione” w rozumieniu art. 4 pkt 24 RODO.

36. W art. 4 pkt 24 RODO zdefiniowano „mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw” jako
„sprzeciw wobec projektu decyzji dotyczącej tego, czy doszło do naruszenia niniejszego rozporządzenia
lub czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne
z niniejszym rozporządzeniem, który to sprzeciw musi jasno wskazywać wagę wynikającego z projektu

31 Memorandum zbiorcze, pkt 5.36.
32 Memorandum zbiorcze, pkt 5.40.
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decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma
to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii”33.

37. Jak wyjaśniono w „Wytycznych w sprawie pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego
sprzeciwu”, sprzeciw musi zarówno „mieć znaczenie dla sprawy”, jak i być „uzasadniony”. Aby sprzeciw
„miał znaczenie dla sprawy”, musi istnieć bezpośredni związek między sprzeciwem a projektem decyzji,
a sprzeciw musi dotyczyć albo tego, czy doszło do naruszenia RODO, albo tego, czy planowane działanie
wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z przepisami RODO34.

38. Zgodnie z tymi wytycznymi sprzeciw jest „uzasadniony”, jeżeli jest spójny, jasny, precyzyjny i zawiera
szczegółowe wyjaśnienia i argumenty co do tego, dlaczego zaproponowano wprowadzenie zmian do
decyzji oraz w jaki sposób zmiany te doprowadziłyby do odmiennych wniosków35, a także gdy jasno
wskazuje wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagę ryzyka zakłócenia swobodnego
przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy,
powinien zatem „wykazać wpływ projektu decyzji na chronione wartości” poprzez „przedstawienie
wystarczających argumentów na dowód, że ryzyko to jest znaczące i prawdopodobne”36. Ocena ryzyka
dla praw i wolności osób, których dane dotyczą37, może opierać się między innymi na stosowności,
konieczności i proporcjonalności przewidzianych środków38 oraz na możliwym ograniczeniu naruszeń
RODO w przyszłości39.

39. Jeżeli chodzi o treść sprzeciwu, może on w pierwszej kolejności dotyczyć tego, czy doszło do naruszenia
RODO. W tym przypadku w sprzeciwie należy wyjaśnić, dlaczego organ nadzorczy, którego sprawa
dotyczy, nie zgadza się co do tego, że czynności dokonane przez administratora lub podmiot
przetwarzający doprowadziły do naruszenia danego przepisu RODO, a także co do tego, jakie
konkretnie było to naruszenie40. Sprzeciw może również dotyczyć niezaakceptowania wniosków
płynących z ustaleń postępowania (na przykład poprzez stwierdzenie, że ustalenia wskazują na inne
naruszenie niż te, które zostały przeanalizowane, bądź na dodatkowe naruszenia)41, a nawet zawierać
odniesienie do braków w projekcie decyzji uzasadniających potrzebę kontynuowania postępowania
przez wiodący organ nadzorczy42. Jest to jednak mniej prawdopodobne, jeżeli w okresie
poprzedzającym wydanie projektu decyzji należycie spełniony zostanie obowiązek wiodącego organu

33 Artykuł 4 pkt 24 RODO.
34 Zob. także Wytyczne EROD 9/2020 w sprawie pojęcia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego
sprzeciwu, wersja do celów konsultacji publicznych (zwane dalej „Wytycznymi w sprawie sprzeciwu”), pkt 12,
będące obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-
consultations-art-704/2020/guidelines-092020-relevant-and-reasoned-objection_en Wytyczne zostały przyjęte
w dniu 8 października 2020 r. po wszczęciu przez irlandzki organ nadzorczy postępowania w niniejszej sprawie.
35 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 17 i 20.
36 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 37.
37 „Osobami, których dane dotyczą”, na których prawa i wolności może mieć miejsce wpływ, mogą być zarówno
osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora/podmiot przetwarzający, jak i osoby,
których dane osobowe mogą być przetwarzane w przyszłości. Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 43.
38 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 42.
39 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 43.
40 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 25.
41 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
42 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 28 (w którym wskazano również, że „w tym względzie należy dokonać
rozróżnienia między postępowaniem prowadzonym z własnej inicjatywy a postępowaniem wszczętym na
podstawie skarg lub zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przekazanych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy”).
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nadzorczego w zakresie współpracy z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, oraz wymiany z
nimi wszelkich istotnych informacji43. W treści sprzeciwu można również odnieść się do zgodności z
RODO działania wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego (między innymi działania
naprawczego) przewidzianego w projekcie decyzji poprzez wyjaśnienie, dlaczego przewidziane
działanie jest niezgodne z RODO44.

40. EROD uważa, że sprzeciw dotyczący istnienia naruszenia RODO może dotyczyć braku bądź
niewystarczającej oceny lub uzasadnienia (wskutek czego konkluzja w projekcie decyzji nie jest w
wystarczającym stopniu poparta przeprowadzoną oceną i przedstawionymi dowodami, zgodnie z
wymogami art. 58 RODO), o ile spełnione są wszystkie przesłanki z art. 4 pkt 24 RODO oraz istnieje
związek między rzekomo niewystarczającą analizą a istnieniem naruszenia RODO lub zgodnością
przewidzianego działania z RODO45.

41. EROD uważa, że sprzeciw dotyczący roli lub określenia stron może wchodzić w zakres definicji
„mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego” sprzeciwu zgodnie z art. 4 pkt 24 RODO, ponieważ
może mieć wpływ na ustalenie, czy doszło do naruszenia tego rozporządzenia lub czy planowane
działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z tym rozporządzeniem.
EROD uważa jednak, że sprzeciw co do właściwości organu nadzorczego pełniącego funkcję wiodącego
organu nadzorczego nie powinien być zgłaszany w drodze sprzeciwu na mocy art. 60 ust. 4 RODO i nie
wchodzi w zakres art. 4 pkt 24 RODO46.

a) Ocena sprzeciwu zgłoszonego przez niderlandzki organ nadzorczy

42. Sprzeciw zgłoszony przez niderlandzki organ nadzorczy dotyczy przede wszystkim „braku bądź
niewystarczającej oceny lub uzasadnienia”47, które doprowadziły irlandzki organ nadzorczy do
wniosków co do kwalifikacji prawnej TIC i Twitter, Inc. Jak zauważa niderlandzki organ nadzorczy, ocena
sprawowania kontroli jest istotnie fundamentalnym aspektem tej sprawy. Odmienny wniosek co do
kwalifikacji prawnej TIC i Twitter, Inc. miałby wpływ na wnioski organu nadzorczego, zarówno w
odniesieniu do ustalenia czy doszło do naruszenia art. 33 RODO, jak i w odniesieniu do decyzji
dotyczącej działań naprawczych wynikających z postępowania.

43. EROD przypomina, że każdy prawnie wiążący środek przyjęty przez organ nadzorczy musi podawać
powody zastosowania środka48. Ustalenie, czy doszło do naruszenia rozporządzenia bądź czy
planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z
rozporządzeniem, zależy od prawidłowego określenia ról stron, których ten środek będzie dotyczył.
Projekt decyzji musi zatem zawierać wystarczające elementy prawne i elementy stanu faktycznego na

43 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
44 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 33. Oznacza to, że w sprzeciwie można między innymi zakwestionować
przesłanki, na podstawie których ustalono wysokość kary pieniężnej (Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 34).
45 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29.
46 W tym przypadku obowiązuje procedura przewidziana w art. 65 ust. 1 lit. b) RODO, która może zostać
uruchomiona na dowolnym etapie; Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 31.
47 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29. Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw co do tego, czy
doszło do naruszenia RODO może dotyczyć „niewystarczających informacji faktycznych lub niewystarczającego
opisu przedmiotowej sprawy”, „niezaakceptowania wniosków płynących z ustaleń dochodzenia” (Wytyczne w
sprawie sprzeciwu, pkt 27) lub „braku bądź niewystarczającej oceny lub uzasadnienia (wskutek czego konkluzja
w projekcie decyzji nie jest w wystarczającym stopniu poparta przeprowadzoną oceną i przedstawionymi
dowodami, zgodnie z art. 58 RODO)” (Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29).
48 Zobacz motyw 129 RODO.
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poparcie proponowanej decyzji49. W związku z tym EROD uważa, że sprzeciw zgłoszony przez
niderlandzki organ nadzorczy dotyczy zarówno tego „czy doszło do naruszenia RODO”, jak i tego, „czy
planowane działanie jest zgodne z RODO”.

44. Chociaż EROD uważa, że sprzeciw niderlandzkiego organu nadzorczego ma w związku z tym znaczenie
dla sprawy i zawiera argumenty prawne na poparcie stanowiska organu, to nie przedstawiono w nim
argumentów uzasadniających, w jaki sposób takie konsekwencje mogłyby powodować poważne
ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub dla swobodnego przepływu danych50. EROD
przypomina, że obowiązek jasnego wskazania wagi wynikającego z projektu decyzji ryzyka – nałożony
przez RODO – ciąży na organie nadzorczym, którego sprawa dotyczy51. Chociaż możliwość wykazania
tego przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, może również zależeć od szczegółowości
samego projektu decyzji oraz od dotychczasowej wymiany informacji52, w takich okolicznościach, w
stosownych przypadkach, organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy, nie może zostać całkowicie
zwolniony z obowiązku sprecyzowania, dlaczego jego zdaniem pozostawienie projektu decyzji bez
zmian spowoduje poważne ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych.

45. EROD stwierdza, że w sprzeciwie zgłoszonym przez niderlandzki organ nadzorczy nie wskazano jasno
ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako takiego. Na tej podstawie EROD uznaje, że sprzeciw
zgłoszony przez niderlandzki organ nadzorczy nie spełnia wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

b) Ocena sprzeciwu zgłoszonego przez hiszpański organ nadzorczy

46. W sprzeciwie wniesionym przez hiszpański organ nadzorczy również zakwestionowano, czy ocena lub
uzasadnienie są wystarczające w odniesieniu do wniosków wyciągniętych przez irlandzki organ
nadzorczy co do kwalifikacji prawnej odpowiednio TIC i Twitter, Inc. Ponadto w sprzeciwie wyraźnie
wskazano, że prawidłowa kwalifikacja TIC i Twitter, Inc. jest kluczowa dla ustalenia obowiązków każdej
z tych spółek, a także właściwości irlandzkiego organu nadzorczego. W związku z tym EROD uważa
również, że sprzeciw zgłoszony przez hiszpański organ nadzorczy dotyczy zarówno tego, „czy doszło do
naruszenia RODO”, jak i tego, „czy planowane działanie jest zgodne z RODO”. W sprzeciwie zgłoszonym
przez hiszpański organ nadzorczy wskazano również, dlaczego organ ten uważa, że konieczna jest
zmiana projektu decyzji oraz w jaki sposób ta zmiana doprowadziłaby do odmiennych wniosków.

47. Chociaż EROD uważa, że sprzeciw hiszpańskiego organu nadzorczego ma w związku z tym znaczenie
dla sprawy i zawiera argumenty prawne na poparcie stanowiska organu, to nie sprecyzowano w nim,
dlaczego niewprowadzenie zmian w tym zakresie do decyzji mogłyby powodować poważne ryzyko dla
praw i wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – ryzyko zakłócenia
swobodnego przepływu danych osobowych. Na tej podstawie EROD uznaje, że sprzeciw zgłoszony
przez hiszpański organ nadzorczy nie spełnia wymogów określonych w art. 4 pkt 24 RODO.

c) Ocena sprzeciwu zgłoszonego przez niemiecki organ nadzorczy

48. Podczas gdy sprzeciwy zgłoszone przez niderlandzki i hiszpański organ nadzorczy odnoszą się głównie
do „braku uzasadnienia” dla wniosku, że TIC występuje jako (jedyny) administrator, niemiecki organ
nadzorczy nie akceptuje wniosków płynących z ustaleń dochodzenia53. Niemiecki organ nadzorczy

49 Informacje te są również niezbędne do zapewnienia efektywności mechanizmu współpracy i spójności, aby
umożliwić organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, podjęcie świadomej decyzji w sprawie wyrażenia zgody
lub zgłoszenia mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu.
50 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 19.
51 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 36 i art. 4 pkt 24 RODO.
52 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 36.
53 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
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uważa w szczególności, że elementy stanu faktycznego zawarte w aktach wystarczą do uzasadnienia
wniosku, że spółki Twitter, Inc. nie można zakwalifikować jako podmiotu przetwarzającego, lecz jako
współadministratora wraz z TIC.

49. Niemiecki organ nadzorczy określa również w swoim sprzeciwie, dlaczego kwalifikacja stron jest istotna
dla ustalenia, „czy doszło do naruszenia”. Niemiecki organ nadzorczy argumentuje w szczególności, że
ocena prawna stosunków między Twitter, Inc. a TIC ma wpływ na ustalenie momentu stwierdzenia
naruszenia. Według niemieckiego organu nadzorczego w świetle art. 26 ust. 1 RODO wiedzę tę należy
przypisać w równym stopniu obu (współ)administratorom. Z uwagi na powyższe niemiecki organ
nadzorczy argumentuje, że irlandzki organ nadzorczy powinien ponownie zastanowić się, w którym
dniu TIC powzięła wiedzę (lub raczej powinna była ją powziąć) jako współadministrator.

50. EROD uważa, że w sprzeciwie zgłoszonym przez niemiecki organ nadzorczy wyraźnie wskazano,
dlaczego zmianę projektu decyzji uważa się za konieczną oraz w jaki sposób przychylenie się do
sprzeciwu doprowadziłoby do odmiennych wniosków. Niemniej jednak EROD uważa, że w sprzeciwie
zgłoszonym przez niemiecki organ nadzorczy nie wskazano wyraźnie, jakie ryzyko dla podstawowych
praw i wolności osób, których dane dotyczą, wynika z projektu decyzji w odniesieniu do kwalifikacji
stron jako takich. Na tej podstawie EROD uznaje, że sprzeciw zgłoszony przez niemiecki organ
nadzorczy nie spełnia wymogów określonych w art. 4 pkt 24 RODO.

d) Ocena sprzeciwu zgłoszonego przez francuski organ nadzorczy

51. Francuski organ nadzorczy zasadniczo również uważa, że wadą projektu decyzji jest „brak bądź
niewystarczająca ocena lub uzasadnienie”, ponieważ nie wskazano w nim jasno, czy irlandzki organ
nadzorczy uwzględnił inne elementy niż własne oświadczenia TIC przy ustalaniu, że TIC posiadała
uprawnienia decyzyjne w odniesieniu do przetwarzania danych. Podobnie jak niderlandzki i hiszpański
organ nadzorczy, francuski organ nadzorczy również podkreśla wagę wystarczającego uzasadnienia
decyzji wiodącego organu nadzorczego. Natomiast w przeciwieństwie do niderlandzkiego organu
nadzorczego i hiszpańskiego organu nadzorczego francuski organ nadzorczy skupia się w swoim
sprzeciwie głównie na tym, jak ważne jest uwzględnienie takiego uzasadnienia przy ustalaniu
właściwości wiodącego organu nadzorczego, w szczególności w celu zapobiegania przemieszczaniu się
pomiędzy jurysdykcjami ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum-
shopping).

52. EROD przypomina, że brak zgody co do właściwości organu nadzorczego pełniącego funkcję wiodącego
organu nadzorczego do wydania decyzji w konkretnej sprawie nie powinien być zgłaszany w drodze
sprzeciwu zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO i nie wchodzi w zakres art. 4 pkt 24 RODO54. EROD uważa, że
sprzeciw zgłoszony przez francuski organ nadzorczy nie zawiera wystarczających argumentów, które
wyraźnie wskazywałyby wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka dla podstawowych praw
i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z tym EROD uznaje, że sprzeciw zgłoszony przez
francuski organ nadzorczy nie stanowi mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu w
rozumieniu art. 4 pkt 24 RODO.

4.4.2 Wnioski

53. EROD uważa, że powyższe sprzeciwy spełniają część kryteriów z art. 4 pkt 24 RODO. W przeciwieństwie
do wniosków wyciągniętych przez irlandzki organ nadzorczy EROD uważa, że każdy z tych sprzeciwów

54 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 31. W wytycznych stwierdzono również, że w przeciwieństwie do
sprzeciwu zgłaszanego na podstawie art. 60 ust. 4 RODO procedura na mocy art. 65 ust. 1 lit. b) RODO może
zostać zastosowana na każdym etapie.
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spełnia warunek dotyczący odnoszenia się do tego, czy doszło do naruszenia rozporządzenia, bądź do
tego, czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego jest zgodne z
rozporządzeniem. Ponadto EROD uważa, że sprzeciw dotyczący roli lub określenia stron może
zasadniczo mieścić się w zakresie definicji „mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu”
z art. 4 pkt 24 RODO.

54. Jednakże, jak wskazano powyżej, wspomniane wcześniej sprzeciwy nie spełniają przesłanki jasnego
wskazania wagi ryzyka, wynikającego z projektu decyzji, dla podstawowych praw lub wolności osób,
których dane dotyczą, oraz gdy ma to zastosowanie – wagi ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu
danych osobowych w Unii Europejskiej.

55. Ponadto, w odniesieniu do wspomnianego sprzeciwu zgłoszonego przez francuski organ nadzorczy,
poza nieprzedstawieniem wystarczającej argumentacji, która jasno wskazywałaby wagę wynikającego
z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
sprzeciw dotyczy niezaakceptowania właściwości organu nadzorczego pełniącego funkcję wiodącego
organu nadzorczego. EROD powtarza, że taki brak akceptacji nie powinien być zgłaszany w drodze
sprzeciwu na podstawie art. 60 ust. 4 RODO i nie mieści się w zakresie art. 4 pkt 24 RODO55.

56. W rezultacie EROD uznaje, że powyższe sprzeciwy nie spełniają wymogów określonych w art. 4 pkt 24
RODO.

57. W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku
dla wszelkich ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w
tym z udziałem tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów
zgłoszonych przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy.

5 KWESTIA NARUSZEŃ RODO STWIERDZONYCH PRZEZ WIODĄCY
ORGAN NADZORCZY

5.1 Kwestia ustaleń dotyczących naruszenia art. 33 ust. 1 RODO

5.1.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

58. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że TIC nie dopełniła obowiązków administratora ciążących na niej
na mocy art. 33 ust. 1 RODO, których „nie należy rozpatrywać niezależnie od siebie i należy je rozumieć
w kontekście szerzej pojętych obowiązków ciążących na administratorach na mocy RODO, w
szczególności obowiązku rozliczalności zgodnie z art. 5 ust. 2, stosunków między administratorami a
podmiotami przetwarzającymi (art. 28) oraz obowiązku wdrożenia odpowiednich (i skutecznych)
środków technicznych i organizacyjnych”56.

55 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 31.
56 Projekt decyzji, pkt 6.20. Zob. także projekt decyzji, pkt 6.5, 6.7 i 6.13. W projekcie decyzji (pkt 7.129 (i))
stwierdza się również, że „wymóg określony w art. 33 ust. 1 […] oparty jest na zapewnieniu przez administratora
wewnętrznych systemów i procedur (oraz, w stosownych przypadkach, posiadaniu systemów i procedur przez
wszelkie podmioty zewnętrzne, w tym podmioty przetwarzające), które są skonfigurowane i przestrzegane, tak
aby umożliwić szybkie stwierdzanie i terminowe zgłaszanie naruszeń”.
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59. Jeżeli chodzi o moment, w którym administrator stwierdził naruszenie, w projekcie decyzji uznano, że
w przypadku gdy do naruszenia dojdzie po stronie podmiotu przetwarzającego, administrator
stwierdza je w momencie zawiadomienia go o naruszeniu przez podmiot przetwarzający57, przy czym
administrator musi posiadać wystarczające środki, by móc stwierdzać takie naruszenia58. Ponieważ TIC
jako administrator odpowiadała za nadzór nad operacjami przetwarzania wykonywanymi przez jej
podmiot przetwarzający Twitter, Inc.59, w projekcie decyzji stwierdzono, że w przypadku gdy podmiot
przetwarzający nie postępuje zgodnie z procedurą lub gdy procedura zawiedzie z innego powodu,
administrator nie może tłumaczyć opóźnionego zgłoszenia naruszenia winą podmiotu
przetwarzającego60, ponieważ wypełnianie obowiązku zgłoszenia naruszenia przez administratora nie
może być uzależnione od wypełniania obowiązków wynikających z art. 33 ust. 2 RODO przez podmiot
przetwarzający61. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że w tych okolicznościach należy uznać, iż
administrator posiada konstruktywną wiedzę o naruszeniu ochrony danych osobowych za
pośrednictwem podmiotu przetwarzającego62, oraz że taka interpretacja uwzględnia
odpowiedzialność i rozliczalność administratora przewidziane w RODO63.

60. W związku z tym zgodnie z projektem decyzji TIC faktycznie stwierdziła naruszenie w dniu 7 stycznia
2019 r.64, ale powinna była stwierdzić je najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 r., ponieważ w tym dniu
Twitter, Inc. jako podmiot przetwarzający po raz pierwszy ocenił incydent jako potencjalne naruszenie
ochrony danych, a zespół prawny Twitter, Inc. zalecił wszczęcie procedury reagowania na incydent65.
W projekcie decyzji stwierdzono również, że nawet w szczególnych okolicznościach, które wystąpiły w
tym przypadku (gdzie także wcześniej doszło do opóźnień)66, wszelkie ustalenia zawarte z Twitter, Inc.
powinny były to umożliwić67. Natomiast ze względu na „nieefektywność procedury” w „szczególnych
okolicznościach” przedmiotowej sprawy lub „nieprzeprowadzenie procedury reagowania na incydent
przez personel [podmiotu przetwarzającego]” doszło do opóźnienia, przez które administrator został
zawiadomiony dopiero w dniu 7 stycznia 2019 r.68 Doprowadziło to do naruszenia art. 33 ust. 1 RODO,

57 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (iii).
58 Projekt decyzji, pkt 7.98.
59 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (iv).
60 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (iv).
61 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (x).
62 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (v).
63 Projekt decyzji, pkt 7.98. Zgodnie z projektem decyzji alternatywna interpretacja prowadząca do uznania, że
administrator „stwierdza” naruszenie tylko w przypadku poinformowania go przez podmiot przetwarzający,
pozostawia sporą lukę w ochronie przewidzianej w RODO, ponieważ może skutkować uchylaniem się od
obowiązków przez administratora nawet w przypadku dużych opóźnień, jeżeli wykaże on, że wypełnił swoje
obowiązki w zakresie wyboru podmiotu przetwarzającego i posiadania odpowiednich systemów, ale systemy te
zostały pominięte przez podmiot przetwarzający (projekt decyzji, pkt 7.99). Irlandzki organ nadzorczy zaznaczył
również w projekcie decyzji, że „alternatywny sposób stosowania art. 33 ust. 1 oraz ten zaproponowany przez
TIC, w którym wypełnienie obowiązku zgłoszenia naruszenia przez administratora jest zasadniczo uwarunkowane
wypełnianiem obowiązków wynikających z art. 33 ust. 2 RODO przez podmiot przetwarzający, ograniczyłoby
skuteczność obowiązków wynikających z art. 33 [oraz że] [t]akie podejście byłoby sprzeczne z ogólnym celem
RODO, a także intencją prawodawcy UE”.
64 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (vi).
65 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (vi).
66 Wskazując dzień 3 stycznia 2019 r. jako dzień, w którym TIC powinna była stwierdzić naruszenie, irlandzki organ
nadzorczy uwzględnił również wcześniejsze opóźnienie, do którego doszło w okresie od pierwszego zgłoszenia
incydentu Twitter, Inc. przez wykonawcę zewnętrznego (wykonawca 2) w dniu 29 grudnia 2018 r. do momentu,
gdy Twitter, Inc. przystąpił do wyjaśniania tego incydentu w dniu 2 stycznia 2019 r. W trakcie postępowania TIC
potwierdziła, że było to „związane z zimowym grafikiem urlopowym”.
67 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (ix).
68 Projekt decyzji, pkt 7.129 ppkt (vi).



Przyjęto 21

pomimo że od chwili faktycznego stwierdzenia naruszenia przez TIC (7 stycznia 2019 r.) do zgłoszenia
naruszenia (8 stycznia 2019 r.) upłynęło mniej niż 72 godziny.

5.1.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

61. Francuski organ nadzorczy zgłosił sprzeciw, w którym stwierdził, że ustalenia nie świadczą o naruszeniu
art. 33 ust. 1 RODO, a raczej o naruszeniu art. 28 lub 32 RODO, określających obowiązki administratora,
kiedy postanowi on skorzystać z usług podmiotu przetwarzającego. Argument ten oparto na fakcie, że
stwierdzenie naruszenia art. 33 ust. 1 opiera się głównie na uchybieniach w zastosowaniu procedury
uzgodnionej przez TIC i jej podmiot przetwarzający na wypadek naruszenia ochrony danych,
tymczasem art. 33 ust. 1 RODO dotyczy jedynie obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych
właściwemu organowi przez administratora.

62. Natomiast w sprzeciwie zgłoszonym przez niemiecki organ nadzorczy skupiono się na uzasadnieniu
prowadzącym do wniosku, że doszło do naruszenia art. 33 ust. 1, nie kwestionując samego wniosku, a
także nawiązano dokładniej do ustalenia momentu rozpoczęcia biegu 72-godzinnego terminu.

63. Niemiecki organ nadzorczy argumentował w swoim sprzeciwie, że kwestia podziału ról ma wpływ na
ustalenie momentu stwierdzenia naruszenia, ponieważ wiedzę o naruszeniu należy przypisać w
równym stopniu obu współadministratorom. Według niemieckiego organu nadzorczego może to
doprowadzić do uznania dnia 26 grudnia 2018 r. za dzień, w którym TIC jako współadministrator
powziął/powinien był powziąć wiedzę o naruszeniu.

5.1.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

64. W odniesieniu do sprzeciwu zgłoszonego przez francuski organ nadzorczy irlandzki organ nadzorczy
uważa, że zażądano w nim rozważenia alternatywnych przepisów RODO oraz że żądanie przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy, rozważenia alternatywnych przepisów RODO oznaczałoby
zasadniczo próbę zmiany zakresu prowadzonego postępowania69: irlandzki organ nadzorczy stwierdził,
że taki sprzeciw nie wchodzi w zakres definicji „mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego
sprzeciwu” do celów art. 4 pkt 24 RODO70. Irlandzki organ nadzorczy podkreślił również swoją opinię,
że doszło do naruszenia art. 33 ust. 1 RODO, i nie zaproponował uwzględnienia naruszeń żadnych
innych przepisów RODO zamiast naruszenia art. 33 ust. 171, zaznaczając, że rozszerzenie zakresu
naruszeń na inne obowiązki wynikające z RODO na żądanie organów nadzorczych, których sprawa
dotyczy „naraziłoby całe postępowanie oraz procedurę z art. 60 poprzez stworzenie ryzyka
podniesienia zarzutów braku sprawiedliwości proceduralnej”72. Irlandzki organ nadzorczy wskazał
również, że bada kwestię wypełniania przez TIC jej szerzej pojętych obowiązków nałożonych przez
RODO w kontekście innego prowadzonego postępowania73.

65. W odniesieniu do sprzeciwu zgłoszonego przez niemiecki organ nadzorczy, w szczególności do
ustalenia momentu stwierdzenia naruszenia, irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że nawet jeżeli
strony są względem siebie współadministratorami (pogląd, którego irlandzki organ nadzorczy nie

69 Memorandum zbiorcze, pkt 5.45.
70 Memorandum zbiorcze, pkt 5.45.
71 Memorandum zbiorcze, pkt 5.47.
72 Memorandum zbiorcze, pkt 5.44 lit. c).
73 Memorandum zbiorcze, pkt 5.44 lit. d).
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podzielał, jak wskazano powyżej w pkt 4.3), niekoniecznie oznacza to, że wiedzę o naruszeniu należy
przypisać w równym stopniu obu współadministratorom74.

5.1.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

5.1.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

66. Jak wspomniano powyżej (zob. pkt 4.4.1), należy ocenić, czy sprzeciwy zgłoszone przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy, spełniają przesłankę określoną w art. 4 pkt 24 RODO.

67. Chociaż sprzeciw wniesiony przez francuski organ nadzorczy ma znaczenie dla sprawy, ponieważ
stwierdzono w nim brak zgody co do tego, czy w danej sprawie doszło do określonego naruszenia
RODO, a także zawiera argumenty prawne na poparcie sprzeciwu, nie spełnia on standardu
określonego w art. 4 pkt 24 RODO, gdyż nie zawiera uzasadnienia dotyczącego konsekwencji wydania
decyzji bez zmian zaproponowanych w sprzeciwie oraz tego, w jaki sposób takie konsekwencje
mogłyby stanowić poważne ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą75. Nie można zatem
stwierdzić, że sprzeciw „jasno wskazuje” wagę ryzyka wynikającego z wydania projektu decyzji (gdyby
miał on zostać wydany jako ostateczna decyzja), ponieważ nie przedstawiono w nim wystarczających
argumentów za tym, dlaczego takie prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności w
odniesieniu do ustalenia dotyczącego naruszenia art. 33 ust. 1 (zamiast art. 32/28) RODO są znaczące
i prawdopodobne76. W związku z tym EROD stwierdza, że sprzeciw francuskiego organu nadzorczego
nie ma znaczenia dla sprawy ani nie jest uzasadniony ze względu na brak jasnego wskazania ryzyka,
czego wyraźnie wymaga art. 4 pkt 24 RODO.

68. Ponadto w odniesieniu do sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego dotyczącego uzależnienia dnia
rozpoczęcia biegu terminu w związku z naruszeniem art. 33 ust. 1 RODO od kwalifikacji stron, EROD
pragnie przypomnieć analizę przeprowadzoną w pkt 4.4 powyżej, a także stwierdza, że sprzeciw nie
wskazuje konsekwencji, jakie projekt decyzji w swoim obecnym brzmieniu – w szczególności w
odniesieniu do uzasadnienia ustalenia dotyczącego naruszenia art. 33 ust. 1 RODO – miałby dla
chronionych wartości77 (praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub gdy ma to zastosowanie –
swobodnego przepływu danych osobowych).

5.1.4.2 Wnioski

69. EROD uważa, że powyższe sprzeciwy spełniły warunek dotyczący odniesienia się do tego, czy doszło do
naruszenia rozporządzenia lub czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu
przetwarzającego jest zgodne z rozporządzeniem, ale nie wskazują jasno wagi wynikającego z projektu
decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz gdy ma
to zastosowanie – wagi ryzyka zakłócenia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii
Europejskiej.

74 Memorandum zbiorcze, pkt 5.34 (zawierający odniesienie także do wyroku TSUE w sprawie
Wirtschaftsakademie, C-210/16, pkt 43).
75 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 19.
76 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 37.
77 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 37.
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70. Sprzeciwy wniesione przez francuski i niemiecki organ nadzorczy nie spełniają zatem wymogów
określonych w art. 4 pkt 24 RODO78.

5.2 Kwestia ustaleń dotyczących naruszenia art. 33 ust. 5 RODO

5.2.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

71. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził w projekcie decyzji, że TIC nie dopełniła swoich obowiązków
wynikających z art. 33 ust. 5 RODO dotyczących udokumentowania naruszenia, ponieważ uznano, że
dokumentacja przedłożona przez TIC w toku postępowania nie zawierała wystarczających informacji i
nie zawierała zapisu ani dokumentu stwierdzającego wyraźnie „naruszenie ochrony danych
osobowych”, gdyż była to „dokumentacja o bardziej ogólnym charakterze”79.

72. Irlandzki organ nadzorczy uznał natomiast, że TIC w pełni współpracowała podczas postępowania
(chociaż nie uznano tego za okoliczność łagodzącą)80.

5.2.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

73. Dla jasności EROD pragnie podkreślić, że w żadnym ze zgłoszonych sprzeciwów nie zakwestionowano
wniosku, iż TIC naruszyła art. 33 ust. 5 RODO.

74. Włoski organ nadzorczy argumentował jednak w swoim sprzeciwie, że ustalenie dotyczące naruszenia
art. 33 ust. 5 RODO wydaje się niespójne z uzasadnieniem i opracowaniami przedstawianymi przez
wiodący organ nadzorczy, jako że niewystarczający charakter dokumentacji przedłożonej podczas tak
szeroko zakrojonego postępowania, ze względu na wielokrotne kontaktowanie się wiodącego organu
nadzorczego z administratorem, miałoby rzekomo wskazywać na słabą współpracę administratora z
organem ochrony danych. Zdaniem włoskiego organu nadzorczego należy zrewidować ustalenie
zawarte w projekcie decyzji dotyczące pełnej współpracy ze strony TIC na etapie dochodzenia,
ponieważ istnienie pełnej współpracy można stwierdzić tylko w przypadku bezproblemowego
udostępnienia przez administratora wystarczającej i wyczerpującej dokumentacji.

5.2.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

75. Irlandzki organ nadzorczy jest zdania, że obowiązek wynikający z art. 33 ust. 5 RODO ma zastosowanie
niezależnie od obowiązku współpracy z organem nadzorczym wynikającego z art. 31 RODO oraz od
tego, jak TIC zachowywała się w stosunku do wiodącego organu nadzorczego i współpracowała z nim
w czasie, gdy ten wszczął czynności nadzorcze w związku z naruszeniem, którego dopuściła się TIC81.
Irlandzki organ nadzorczy argumentuje, że uchybienia dotyczące sposobu udokumentowania
naruszenia przez TIC nie muszą oznaczać braku współpracy ze strony TIC82. Ponadto irlandzki organ
nadzorczy zaznaczył, że TIC współpracowała z nim podczas postępowania, odpowiadając na wszystkie

78 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
79 Projekt decyzji, pkt 10.46.
80 Projekt decyzji, pkt 14.50.
81 Memorandum zbiorcze, pkt 5.87.
82 Memorandum zbiorcze, pkt 5.87.
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wnioski o udzielenie informacji oraz przedkładając wszystkie wymagane dokumenty, nie próbując przy
tym w żaden sposób zakłócać ani utrudniać postępowania83. Niezależnie od tego irlandzki organ
nadzorczy nie uznał współpracy ze strony TIC za okoliczność łagodzącą84. Z powyższych przyczyn
irlandzki organ nadzorczy uznał, że „wątpliwe” jest to, czy sprzeciw zgłoszony przez włoski organ
nadzorczy jest uzasadniony i ma znaczenie dla sprawy, ponieważ choć dotyczy naruszenia RODO, nie
wykazuje, w jaki sposób stanowisko irlandzkiego organu nadzorczego co do stopnia współpracy ze
strony TIC sprawia, że z projektu decyzji wynika ryzyko naruszenia podstawowych praw lub wolności
osób, których dane dotyczą85. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że nie przychyli się do tego
sprzeciwu86.

5.2.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

5.2.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

76. Włoski organ nadzorczy nie kwestionuje w swoim sprzeciwie faktu naruszenia art. 33 ust. 5 RODO.
Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw może kwestionować uzasadnienie wniosków
wyciągniętych przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji wyłącznie w przypadku, gdy
uzasadnienie to ma związek z tymi wnioskami, sprzeciw jest odpowiednio uzasadniony. W tym
przypadku w sprzeciwie nie wskazano jasno, w jaki sposób przychylenie się do niego mogłoby
pociągnąć za sobą zmianę projektu decyzji. Ponadto sprzeciw nie spełnia kryteriów określonych w
art. 4 pkt 24 RODO, ponieważ nie wskazano w nim jasno wagi ryzyka wynikającego z projektu decyzji,
nie wykazując, jakie byłyby skutki rzekomego błędu w projekcie decyzji dla chronionych wartości.

5.2.4.2 Wnioski

77. Ponieważ sprzeciw włoskiego organu nadzorczego nie spełnia wymogów art. 4 pkt 24 RODO, Rada nie
zajmuje stanowiska co do istoty znaczących kwestii podniesionych w tym sprzeciwie. EROD powtarza,
że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich ocen, do których przeprowadzenia EROD
może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem tych samych stron, zważywszy
na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy.

6 KWESTIA EWENTUALNYCH KOLEJNYCH (LUB ALTERNATYWNYCH)
NARUSZEŃ RODO WSKAZANYCH PRZEZ ORGANY NADZORCZE,
KTÓRYCH SPRAWA DOTYCZY

6.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

78. Na podstawie informacji przekazanych przez TIC w momencie zgłoszenia naruszenia do irlandzkiego
organu nadzorczego, irlandzki organ nadzorczy zauważył, że z formularza zgłoszenia naruszenia
ochrony danych wynika, iż od czasu stwierdzenia naruszenia przez TIC (jako administratora) upłynęły
ponad 72 godziny87. Z tego powodu irlandzki organ nadzorczy podjął decyzję o wszczęciu z własnej

83 Memorandum zbiorcze, pkt 5.87.
84 Memorandum zbiorcze, pkt 5.87.
85 Memorandum zbiorcze, pkt 5.88.
86 Memorandum zbiorcze, pkt 5.88.
87 Projekt decyzji, pkt 2.11.
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inicjatywy postępowania mającego na celu zbadanie, czy TIC wypełniła swoje obowiązki wynikające z
art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO88.

79. W celu ustalenia, czy TIC wypełnia swoje obowiązki wynikające z art. 33 ust. 1 RODO, irlandzki organ
nadzorczy rozpatrzył je w kontekście szerzej pojętych obowiązków administratora, w tym obowiązków
dotyczących rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO), korzystania z usług podmiotu przetwarzającego (art. 28
RODO) oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (art. 32 RODO)89. Choć irlandzki organ
nadzorczy rozważył czynniki i kwestie faktyczne, które doprowadziły do opóźnienia zawiadomienia TIC
o naruszeniu przez jej podmiot przetwarzający, a w rezultacie do opóźnienia zgłoszenia naruszenia,
irlandzki organ nadzorczy nie rozważył czy TIC wypełniła którykolwiek lub wszystkie z tych obowiązków
w innym celu niż ocena wypełnienia przez TIC jej obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 i art. 33
ust. 5 RODO90.

6.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

80. Niemiecki, francuski, węgierski i włoski organ nadzorczy podniosły w swoich sprzeciwach, że TIC
naruszyła inne przepisy RODO oprócz lub zamiast art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO.

6.2.1 Naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie zasady integralności i poufności

81. Niemiecki organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że „błąd” w aplikacji TIC, który był przyczyną
naruszenia zgłoszonego do irlandzkiego organu nadzorczego, powinien był zostać uwzględniony przez
irlandzki organ nadzorczy w jego projekcie decyzji, aby można było ustalić, czy błąd ten w
rzeczywistości stanowił poważne naruszenie poufności danych osobowych, a zatem naruszenie art. 5
ust. 1 lit. f) RODO, a nie tylko art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO.

82. Węgierski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że ze względu na kilkuletnią obecność
„błędu” w aplikacji TIC oraz jego poważny charakter rzutujący na bezpieczeństwo danych irlandzki
organ nadzorczy powinien zbadać, czy TIC naruszyła również art. 5 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie zasady
integralności i poufności.

6.2.2 Naruszenie art. 5 ust. 2 RODO w zakresie zasady rozliczalności

83. Włoski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że naruszenie art. 33 ust. 1 RODO uwydatnia
o wiele poważniejsze naruszenie zasady rozliczalności (wynikającej z art. 5 ust. 2 RODO), ponieważ brak
polityki korporacyjnej w zakresie reagowania na incydenty bezpieczeństwa lub nieprzestrzeganie takiej
polityki wskazuje na to, że środki wprowadzone przez administratora nie wystarczają do zapewnienia
zgodności i jej udokumentowania. Włoski organ nadzorczy argumentuje, że te niedociągnięcia
proceduralne są uwydatnione w projekcie decyzji, ale nie poddano w nim tej kwestii szczegółowej
analizie. Ponieważ może mieć to również wpływ na postępowanie w przypadku przyszłych naruszeń
ochrony danych, ustalenia dotyczące tego, czy TIC postępowała zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO, powinny
według włoskiego organu nadzorczego również zostać uwzględnione w ostatecznej decyzji irlandzkiego
organu nadzorczego. Włoski organ nadzorczy uznał również, że o naruszeniu art. 5 ust. 2 RODO
świadczy niemożność podania przez administratora dokładnej ilości i charakteru danych osobowych,
których dotyczy naruszenie, a także całkowitej liczby osób, których te dane dotyczą.

88 Projekt decyzji, pkt 2.11.
89 Projekt decyzji, pkt 6.13–6.20, 7.111–7.112, 7.122–7.124.
90 Projekt decyzji, pkt 6.13, 7.111, 7.122–7.124.
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6.2.3 Naruszenie art. 24 RODO w zakresie odpowiedzialności administratora

84. Niemiecki organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że w projekcie decyzji nie wskazano jasno,
dlaczego irlandzki organ nadzorczy nie ocenił, czy poważne naruszenie poufności danych osobowych
w związku z „błędem” zostało spowodowane niedopełnieniem wymogów art. 24 RODO.

6.2.4 Naruszenie art. 28 RODO w zakresie stosunków z podmiotami
przetwarzającymi

85. Francuski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że TIC nie dopełniła obowiązku
administratora w zakresie weryfikacji ważności procedur wprowadzonych przez podmiot
przetwarzający. W związku z tym francuski organ nadzorczy uważa, że nie doszło do naruszenia art. 33
ust. 1 RODO, lecz art. 28 RODO (lub art. 32 RODO – zob. pkt 6.2.5 poniżej). Francuski organ nadzorczy
argumentował, że jeżeli podmiotem przetwarzającym TIC jest jej spółka dominująca, „TIC tym łatwiej
było zweryfikować ważność procedur wprowadzonych przez spółkę dominującą, a w razie potrzeby
zwrócić się o ich poprawienie”.

86. Włoski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że niezaangażowanie przez TIC globalnego
inspektora ochrony danych w prace zespołu podmiotu przetwarzającego (Twitter, Inc.) ds. wykrywania
incydentów i reagowania na nie, mimo że praktyka ta była przewidziana w wewnętrznej polityce TIC,
wskazuje na to, że zabezpieczenia zapewnione przez podmiot przetwarzający w zakresie wdrożenia
odpowiednich środków organizacyjnych zgodnie z art. 28 ust. 1 są niewystarczające. Ponadto włoski
organ nadzorczy argumentował w swoim sprzeciwie, że podmiot przetwarzający nie dopełnił
obowiązku udzielenia pomocy administratorowi, ciążącego na nim zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f) RODO.

6.2.5 Naruszenie art. 32 RODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania

87. Niemiecki organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że irlandzki organ nadzorczy powinien był
zbadać, czy w przedmiotowej sprawie przedsięwzięto wszystkie odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne (zgodnie z art. 32 RODO), a także czy naruszenia w tym zakresie należało uczynić
przedmiotem tego postępowania. Niemiecki organ nadzorczy argumentuje również, że w projekcie
decyzji nie wskazano jasno, dlaczego irlandzki organ nadzorczy nie ocenił, czy poważne naruszenie
poufności danych osobowych w związku z „błędem” zostało spowodowane niedopełnieniem
wymogów art. 32 RODO.

88. Francuski organ nadzorczy zgłosił zastrzeżenia dotyczące charakterystyki prawnej okoliczności
faktycznych przeprowadzonej przez irlandzki organ nadzorczy i stwierdził, że niedopełnienie przez TIC
obowiązku administratora w zakresie weryfikacji ważności procedur wprowadzonych przez jej podmiot
przetwarzający stanowi naruszenie art. 32 RODO (lub art. 28 RODO – zob. pkt 6.2.4 powyżej), a nie
art. 33 ust. 1 RODO. Francuski organ nadzorczy argumentował, że jeżeli podmiotem przetwarzającym
TIC jest jej spółka dominująca, „TIC tym łatwiej było zweryfikować ważność procedur wprowadzonych
przez spółkę dominującą, a w razie potrzeby zwrócić się o ich poprawienie”.

89. Węgierski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że ze względu na kilkuletnią obecność
„błędu” w aplikacji TIC oraz jego poważny charakter rzutujący na bezpieczeństwo danych irlandzki
organ nadzorczy powinien zbadać, czy TIC naruszyła również art. 32 RODO dotyczący obowiązków TIC
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania.
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6.2.6 Naruszenie art. 33 ust. 3 RODO w zakresie treści zgłoszenia naruszenia
ochrony danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania

90. Niemiecki organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że w badaniu przeprowadzonym przez
irlandzki organ nadzorczy występują braki w zakresie informacji udzielanych w przypadku zgłoszenia,
wskazanych jako wiążące w art. 33 ust. 3 RODO. Z uwag dotyczących naruszenia przekazanych przez
TIC zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO oraz opisu badania okoliczności faktycznych sprawy wyraźnie wynika,
że TIC nie wywiązała się w pełni ze swojego obowiązku w zakresie dokumentacji, kiedy po raz pierwszy
zgłosiła naruszenie w dniu 8 stycznia 2019 r. Niemiecki organ nadzorczy uznał, że w związku z tym
istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że w rezultacie mogło również dojść do naruszenia
art. 33 ust. 3 RODO.

6.2.7 Naruszenie art. 34 RODO w zakresie zawiadomienia osoby, której dane
dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

91. Węgierski organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że ze względu na kilkuletnią obecność
„błędu” w aplikacji TIC oraz jego poważny charakter rzutujący na bezpieczeństwo danych irlandzki
organ nadzorczy musi zbadać, czy TIC naruszyła również art. 34 RODO dotyczący obowiązków TIC w
zakresie zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu.

6.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

92. Wiodący organ nadzorczy udzielił zbiorczej odpowiedzi na zastrzeżenia dotyczące ewentualnych
kolejnych (lub alternatywnych) naruszeń RODO w memorandum zbiorczym przekazanym organom
nadzorczym, których sprawa dotyczy. Wiodący organ nadzorczy wyjaśnił, że „skorzystał z
przysługującej mu swobody […], aby ograniczyć zakres postępowania do dwóch odrębnych kwestii, a
mianowicie tego, czy TIC wywiązała się z obowiązków administratora wynikających z art. 33 ust. 1 w
zakresie zgłoszenia naruszenia, a także czy wywiązała się z obowiązków udokumentowania naruszenia
wynikających z art. 33 ust. 5”91. Wiodący organ nadzorczy oparł się na art. 110 ust. 1 irlandzkiej ustawy
o ochronie danych z 2018 r., zgodnie z którym irlandzki organ nadzorczy może „doprowadzić do
przeprowadzenia takiego postępowania, jakie uzna za stosowne”92. Jak wskazał irlandzki organ
nadzorczy, celem postępowania było zatem „wyłącznie zbadanie okoliczności związanych z
najwyraźniej opóźnionym zgłoszeniem naruszenia przez TIC […] oraz udokumentowaniem naruszenia
przez TIC”, co irlandzki organ nadzorczy uznał za kwestię „znaczącej wagi ze względu na to, że ponieważ
w ciągu dwóch lat w całej UE zgłoszono niemal 200 000 naruszeń, istnieje potrzeba jasności co do tego,
czego dotyczą wymogi RODO w zakresie zgłaszania naruszeń i ich dokumentowania”93.

93. Irlandzki organ nadzorczy podnosi w memorandum zbiorczym94, że sprzeciw zgłoszony w kontekście
art. 60 ust. 4 RODO nie może powodować zakwestionowania zakresu postępowania. W przedmiotowej
sprawie wiodący organ nadzorczy przypomina, że na początku postępowania poinformował TIC, iż jego
celem było zweryfikowanie przestrzegania przez TIC art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO w związku ze
zgłoszeniem naruszenia do wiodącego organu nadzorczego w dniu 8 stycznia 2019 r. W związku z tym
właśnie w takim zakresie zostało przeprowadzone postępowanie oraz sporządzony został projekt
decyzji, a TIC mogła skorzystać z prawa do bycia wysłuchaną w tym względzie na każdym etapie

91 Memorandum zbiorcze, pkt 1.7.
92 Memorandum zbiorcze, pkt 1.5.
93 Memorandum zbiorcze, pkt 1.9.
94 Memorandum zbiorcze, pkt 5.44.
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postępowania. Wiodący organ nadzorczy utrzymuje zatem, że gdyby miał przychylić się do sprzeciwów
organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, i uwzględnić w swojej ostatecznej decyzji inne
naruszenia „wyłącznie na podstawie materiałów zawartych w projekcie decyzji”, naraziłoby to „całe
postępowanie oraz procedurę z art. 60 poprzez stworzenie ryzyka zarzutów braku sprawiedliwości
proceduralnej”95.

94. Ponadto wiodący organ nadzorczy wyjaśnia, że prowadzi obecnie inne postępowanie w związku z
innymi naruszeniami ochrony danych zgłoszonymi mu przez TIC przed zgłoszeniem, które dotyczy
przedmiotowej sprawy. W tym drugim postępowaniu, wszczętym wcześniej niż przedmiotowe
postępowanie, wiodący organ nadzorczy zaznacza, że zakres dochodzenia dotyczy prawdopodobnego
nieprzestrzegania przepisów „między innymi art. 5, 24, 25, 28, 29 i 32” RODO96. Wiodący organ
nadzorczy uważa, że to równoległe postępowanie faktycznie obejmuje ocenę wywiązywania się przez
TIC z szerzej pojętych obowiązków ciążących na niej na mocy RODO w celu ustalenia, czy
niedopełnienie tych obowiązków doprowadziło do naruszeń ochrony danych. W związku z tym wiodący
organ nadzorczy stoi na stanowisku, że organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, będą miały
możliwość rozważenia tych ewentualnych naruszeń w kontekście tego drugiego postępowania,
ponieważ zostaną z nimi przeprowadzone konsultacje w sprawie projektu decyzji zgodnie z art. 60
ust. 4 RODO97.

95. TIC podniosła, że skoro w projekcie decyzji stwierdza się, że „szczegółowa ocena środków technicznych
i organizacyjnych wykracza poza zakres postępowania”98, „gdyby w decyzji zawarto ustalenia lub
wymierzono TIC karę w odniesieniu do obowiązków i zasad, które nie wchodziły w zakres dochodzenia
przeprowadzonego przez Komisję Ochrony Danych, nie byłoby to zasadne ani odpowiednie oraz
naruszałoby ugruntowane zasady sprawiedliwości naturalnej, ponieważ TIC nie miała możliwości
ustosunkowania się do zastrzeżeń dotyczących procedur obowiązujących w TIC w tych obszarach, które
to zastrzeżenia mogły zostać zgłoszone przez Komisję Ochrony Danych lub organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy”99.

6.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

6.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

6.4.1.1 Naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie zasady integralności i poufności

96. EROD zauważa, że w swoim sprzeciwie dotyczącym art. 5 ust. 1 lit. f) RODO niemiecki organ nadzorczy
odnosi się do tego, czy doszło do naruszenia RODO, nie akceptując wniosków płynących z ustaleń
postępowania. W sprzeciwie przedstawiono również argumenty na poparcie wniosku, że należy ocenić
zgodność z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego jasno wskazuje wagę
wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w
szczególności poprzez zaznaczenie, że okoliczności faktyczne świadczą o „poważnym” i „znaczącym”

95 Memorandum zbiorcze, pkt 5.44 lit. c).
96 Memorandum zbiorcze, pkt 1.10.
97 Memorandum zbiorcze, pkt 5.44 lit. d).
98 Projekt decyzji, pkt 7.19.
99 „Oświadczenia składane w odpowiedzi na sprzeciwy i uwagi wniesione przez organy nadzorcze, których sprawa
dotyczy” złożone przez TIC (14 sierpnia 2020 r.), pkt 4.1. EROD pragnie zaznaczyć, że sprzeciwy zgłoszone przez
organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, zostały przedstawione TIC przez irlandzki organ nadzorczy, a TIC
złożyła powyższe oświadczenia dotyczące sprzeciwów, które zostały uwzględnione przez irlandzki organ
nadzorczy zanim wszczęto procedurę z art. 65 oraz które są włączone do akt rozpatrywanych przez EROD w
związku z tą procedurą. Zob. także przypis 19.
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naruszeniu poufności danych osobowych oraz że naruszenie dotyczyło wielu osób przez długi czas.
Niemiecki organ nadzorczy argumentował również, że istniały przesłanki ku temu, by rozważyć
możliwość występowania „błędu systemowego”, co wymagałoby przeprowadzenia dokładniejszej
kontroli, wykraczającej swoim zakresem poza dany, konkretny błąd.

97. Sprzeciw węgierskiego organu nadzorczego można również uznać za mający znaczenie dla sprawy,
ponieważ dotyczy on tego, czy doszło do naruszenia RODO. Ponadto odnosi się on (jedynie) pobieżnie
do argumentów faktycznych przemawiających za koniecznością przeprowadzenia oceny tego
dodatkowego przepisu (długości okresu, w którym występował błąd, oraz jego poważnego charakteru
rzutującego na bezpieczeństwo danych), ale nie „wskazuje jasno” wagi wynikającego z projektu decyzji
ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, ponieważ nie zawiera argumentów ani uzasadnienia
odnośnie do konsekwencji wydania decyzji bez zmian zaproponowanych w sprzeciwie100.

98. W rezultacie EROD uznaje sprzeciw zgłoszony przez niemiecki organ nadzorczy, dotyczący możliwości
dodatkowego naruszenia art. 5 ust. 1 lit. f) RODO, za mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony do
celów art. 4 pkt 24 RODO, lecz uważa, że sprzeciw węgierskiego organu nadzorczego dotyczący tej
samej kwestii nie spełnia wymogów art. 4 pkt 24101.

99. EROD przeprowadzi ocenę merytoryczną znaczących kwestii podniesionych w sprzeciwie niemieckiego
organu nadzorczego w odniesieniu do ewentualnego dodatkowego naruszenia art. 5 ust. 1 lit. f) RODO
(zob. pkt 6.4.2 poniżej).

6.4.1.2 Naruszenie art. 5 ust. 2 RODO w zakresie zasady rozliczalności

100. Sprzeciw zgłoszony przez włoski organ nadzorczy należy uznać za „mający znaczenie dla sprawy”,
ponieważ przychylenie się do niego doprowadziłoby do odmiennych wniosków co do tego, czy doszło
do naruszenia RODO102. Dokładniej rzecz ujmując, mowa w nim o „niezaakceptowaniu wniosków
płynących z ustaleń postępowania”, ponieważ „ustalenia świadczą o naruszeniu jednego z przepisów
RODO […] oprócz […] tych, które zostały już przeanalizowane w projekcie decyzji”103.

101. Ponadto sprzeciw jest „uzasadniony”, ponieważ zawiera wyjaśnienia dotyczące powodu, dla którego
zaproponowano zmianę decyzji104: proponowana zmiana wynika z „braku sformalizowanej polityki
korporacyjnej dotyczącej postępowania z incydentami bezpieczeństwa […] lub nieprzestrzegania takiej
polityki”, z faktu, że takie „niedociągnięcia proceduralne zostały wielokrotnie wskazane przez [irlandzki
organ nadzorczy]” w projekcie decyzji, a także z niemożności podania przez administratora dokładnej
ilości i charakteru danych osobowych, których dotyczy naruszenie, oraz liczby osób, których te dane
dotyczą.

102. Włoski organ nadzorczy jasno wskazał wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia
podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, pokazując, „jakie byłyby skutki projektu

100 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 19.
101 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w sprzeciwie węgierskiego organu nadzorczego. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje
bez uszczerbku dla wszelkich ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach,
w tym również z udziałem tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów
zgłoszonych przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy.
102 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 13.
103 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
104 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 17.
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decyzji dla chronionych wartości”105, a dokładniej „wpływ na prawa i wolności osób, których dane
dotyczą, których dane osobowe mogłyby być przetwarzane w przyszłości”106: w tym celu w sprzeciwie
argumentowano, że wspomniane aspekty mają „strukturalny charakter w odniesieniu do organizacji
administratora” oraz „zapewne wywołają skutki nie tylko w przedmiotowej sprawie, lecz także w
odniesieniu do postępowania z wszelkimi naruszeniami ochrony danych osobowych, do jakich może
dojść w przyszłości”.

103. W związku z tym sprzeciw włoskiego organu nadzorczego dotyczący art. 5 ust. 2 RODO spełnia wymogi
określone w art. 4 pkt 24 RODO. EROD przeanalizuje zatem istotę znaczących kwestii podniesionych w
tym sprzeciwie107.

6.4.1.3 Naruszenie art. 24 RODO w zakresie odpowiedzialności administratora

104. W sprzeciwie niemieckiego organu nadzorczego nawiązano wyraźnie do rozdziału 5 projektu decyzji
zatytułowanego „Kwestie wymagające rozstrzygnięcia”108 oraz zakwestionowano projekt decyzji w
odniesieniu do tego, czy TIC naruszyła również art. 24 RODO109. Oparto się w nim na okolicznościach
faktycznych110 opisanych w projekcie decyzji, zgodnie z którymi „jeśli użytkownik Twittera posiadający
konto chronione i korzystający z Twittera na urządzeniach z systemem Android zmienił swój adres e-
mail, błąd powodował pozbawienie jego konta ochrony”111, a jego zabezpieczone tweety stawały się
publicznie dostępne w tym serwisie. Dokładniej rzecz ujmując, niemiecki organ nadzorczy ma
wątpliwości co do tego, dlaczego irlandzki organ nadzorczy nie zbadał w projekcie decyzji przyczyn
naruszenia, w szczególności w świetle art. 24 RODO, a także dlaczego irlandzki organ nadzorczy nie
podał w projekcie decyzji powodów, dla których nie przeprowadził tej oceny.

105. Niemiecki organ nadzorczy twierdzi, że skoro zgłoszenie naruszenia ujawniło „uchybienia w zakresie
przestrzegania RODO, […] spółka, która nie jest w stanie przy użyciu własnych środków i zasobów, w
drodze inspekcji przeprowadzanych przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły ds. bezpieczeństwa,
znaleźć błędu takiej wagi i rozmiarów, powinna zostać poddana dokładniejszej kontroli w zakresie
organizacji bezpieczeństwa i przetwarzania danych, wykraczającej swoim zakresem poza dany,
konkretny błąd”.

106. Według niemieckiego organu nadzorczego dokładniejsze zbadanie organizacji przetwarzania danych w
TIC „mogłoby, w pewnych sytuacjach, doprowadzić do nakazania administratorowi, aby ten
dostosował operacje przetwarzania do przepisów RODO. W przedmiotowej sprawie nie uwzględniono
tego zadania. To sprawia, że tym pilniej należy zbadać w tym kontekście uprawnienia naprawcze na
mocy art. 58 ust. 2 RODO”.

107. Niemiecki organ nadzorczy wskazał zatem na coś, co uznał za brak oceny, przy czym w konsekwencji
wiodący organ nadzorczy mógłby wyciągnąć odmienne wnioski z ustaleń postępowania112.

108. Zarzut niemieckiego organu nadzorczego, iż „[z]godnie z art. 83 ust. 1 RODO kary pieniężne muszą być
w każdym indywidualnym przypadku »skuteczne, proporcjonalne i odstraszające«. Kara jest skuteczna

105 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 37.
106 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 43.
107 Zob. pkt 6.4.2 poniżej.
108 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 20.
109 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 12.
110 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 14.
111 Projekt decyzji, pkt 2.7.
112 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29.
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i odstraszająca, jeśli z jednej strony może służyć jako ogólny środek zapobiegawczy zniechęcający ogół
społeczeństwa do popełniania naruszeń i wzmacniający jego zaufanie do ważności prawa Unii, a z
drugiej strony może także służyć jako środek zapobiegawczy zniechęcający sprawcę do popełniania
dalszych naruszeń”. W związku z tym niemiecki organ nadzorczy wskazuje, w jaki sposób
niewprowadzenie zmian w projekcie decyzji w celu uwzględnienia w nim oceny zgodności z art. 24
RODO stwarzałoby poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą113.

109. W wytycznych w sprawie sprzeciwu EROD uznaje, że w sprzeciwie można zakwestionować wnioski
wiodącego organu nadzorczego poprzez stwierdzenie, że ustalenia wiodącego organu nadzorczego
prowadzą w rzeczywistości do wniosku, iż naruszony został inny przepis RODO oprócz lub zamiast
przepisu wskazanego przez wiodący organ nadzorczy114. EROD uważa, że właśnie to jest istotą
sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego, w związku z czym sprzeciw nie jest pozbawiony znaczenia
dla sprawy ani nieuzasadniony.

110. Ponadto sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego wskazuje jasno wagę wynikającego z projektu
decyzji ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, między innymi poprzez
zaznaczenie, że naruszenie dotyczyło dużej liczby osób i trwało przez równie długi czas, co świadczy o
systemowym błędzie wymagającym przeprowadzenia dokładniejszej kontroli, wykraczającej swoim
zakresem poza dany, konkretny błąd. W związku z tym sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego
dotyczący art. 24 RODO spełnia przesłanki określone w art. 4 pkt 24 RODO.

111. W świetle powyższej oceny EROD uważa, że sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego dotyczący
ewentualnego naruszenia art. 24 RODO ma znaczenie dla sprawy i jest uzasadniony zgodnie z art. 4
pkt 24 RODO. W związku z tym EROD przeprowadza ocenę merytoryczną znaczących kwestii
podniesionych w tym sprzeciwie (zob. pkt 6.4.2 poniżej).

6.4.1.4 Naruszenie art. 28 RODO w zakresie stosunków z podmiotami przetwarzającymi

112. W sprzeciwie francuskiego organu nadzorczego odniesiono się konkretnie do pkt 7.129 ppkt (iii), (iv) i
(v) projektu decyzji115, a także zakwestionowano projekt decyzji co do tego, czy TIC naruszyła art. 28
RODO, a nie art. 33 ust. 1 RODO116. Opiera się on na okolicznościach faktycznych117 przestawionych w
projekcie decyzji oraz na ustaleniach wiodącego organu nadzorczego, zgodnie z którymi „TIC nie
dopełniła obowiązku administratora dotyczącego weryfikacji ważności procedur wprowadzonych
przez jej podmiot przetwarzający”.

113. Według francuskiego organu nadzorczego, skoro w art. 28 ust. 3 lit. h) określono obowiązki
administratora w przypadku, gdy korzysta on z usług podmiotu przetwarzającego, ustalenia powinny
doprowadzić wiodący organ nadzorczy do wniosku, że naruszono art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, a nie
art. 33 ust. 1 RODO. W ostatecznym rozrachunku oznacza to dla francuskiego organu nadzorczego, że
wymierzona na koniec kara powinna dotyczyć innych naruszeń.

114. W wytycznych w sprawie sprzeciwu EROD uznaje, że w sprzeciwie można zakwestionować wnioski
wiodącego organu nadzorczego poprzez stwierdzenie, że ustalenia wiodącego organu nadzorczego
prowadzą w rzeczywistości do wniosku, iż naruszony został inny przepis RODO oprócz lub zamiast

113 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 19.
114 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
115 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 20.
116 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 12.
117 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 14.
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przepisu wskazanego przez wiodący organ nadzorczy118. EROD uważa, że właśnie to jest istotą
sprzeciwu francuskiego organu nadzorczego, w związku z czym sprzeciw nie jest pozbawiony znaczenia
dla sprawy. W sprzeciwie przedstawiono również wystarczające argumenty na poparcie
proponowanego wniosku. Jednocześnie EROD zauważa, że w sprzeciwie francuskiego organu
nadzorczego nie wskazano jasno wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych
praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności wobec niewyciągnięcia wniosków
dotyczących naruszenia tego konkretnego przepisu119. W świetle tej oceny EROD uznaje, że sprzeciw
francuskiego organu nadzorczego dotyczący ewentualnego naruszenia art. 28 RODO, a nie art. 33
ust. 1 RODO, nie ma znaczenia dla sprawy i nie jest uzasadniony zgodnie z art. 4 pkt 24 RODO120.

115. Włoski organ nadzorczy kwestionuje projekt decyzji w odniesieniu do tego, czy TIC oprócz art. 33 ust. 1
RODO naruszyła również między innymi art. 28 RODO121.

116. Włoski organ nadzorczy opiera się na okolicznościach faktycznych przedstawionych w projekcie decyzji
oraz na ustaleniach wiodącego organu nadzorczego, zgodnie z którymi chociaż zaangażowanie
globalnego inspektora ochrony danych w prace zespołu podmiotu przetwarzającego (Twitter, Inc.) ds.
wykrywania incydentów i reagowania na nie jest przewidziane w wewnętrznej polityce TIC, to w
praktyce globalny inspektor ochrony danych nie został zaangażowany w ten proces. Włoski organ
nadzorczy zauważa również, że Twitter, Inc. jako podmiot przetwarzający nie udzieliła pomocy TIC.

117. Zdaniem włoskiego organu nadzorczego, ponieważ art. 28 ust. 1 RODO zawiera wymóg, aby
administratorzy korzystali wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a art. 28
ust. 3 lit. f) RODO zawiera wymóg, aby umowa między administratorem a podmiotem przetwarzającym
stanowiła, że podmiot przetwarzający, „uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36”;
ustalenia powinny doprowadzić wiodący organ nadzorczy do wniosku, że doszło również do naruszenia
art. 28 ust. 1 i art. 28 ust. 3 lit. f) RODO.

118. EROD uważa, że sprzeciw włoskiego organu nadzorczego dotyczący art. 28 ust. 1 i art. 28 ust. 3 lit. f)
RODO należy uznać za „mający znaczenie dla sprawy”, ponieważ w przypadku przychylenia się do niego
doprowadziłby do odmiennego wniosku co do tego, czy doszło do naruszenia RODO122. Dokładniej
rzecz ujmując, mowa w nim o „niezaakceptowaniu wniosków płynących z ustaleń postępowania”,
ponieważ „ustalenia świadczą o naruszeniu jednego z przepisów RODO […] oprócz […] tych, które
zostały już przeanalizowane w projekcie decyzji”123.

119. Ponadto zdaniem EROD sprzeciw jest „uzasadniony”, ponieważ zawiera wyjaśnienia dotyczące
powodu, dla którego zaproponowano zmianę decyzji124: proponowana zmiana wynika z faktu, że
administrator nie przestrzegał wewnętrznej polityki, zgodnie z którą należało zaangażować inspektora

118 Sprzeciw Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
119 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29.
120 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
121 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 12.
122 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 13.
123 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 27.
124 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 17.
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ochrony danych TIC. Poza tym w sprzeciwie podniesiono kwestię niewypełnienia przez podmiot
przetwarzający ciążącego na nim umownego obowiązku udzielenia pomocy administratorowi zgodnie
z art. 28 ust. 3 lit. f) RODO.

120. EROD zauważa jednak, że w sprzeciwie włoskiego organu nadzorczego dotyczącym art. 28 ust. 1 i
art. 28 ust. 3 lit. f) RODO nie wskazano jasno wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia
podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą125. W związku z tym sprzeciw zgłoszony
przez włoski organ nadzorczy nie spełnia wymogów określonych w art. 4 pkt 24 RODO126.

6.4.1.5 Naruszenie art. 32 RODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania

121. Gdyby sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego został uwzględniony, pociągałby za sobą zmianę,
która doprowadziłaby do odmiennego wniosku co do tego, czy doszło do naruszenia RODO, ponieważ
mowa w nim o „niezaakceptowaniu wniosków płynących z ustaleń postępowania”127, z zaznaczeniem,
że ustalenia te mogą również świadczyć o naruszeniu art. 32 RODO. EROD uznaje zatem, że istnieje
związek między treścią sprzeciwu a ewentualnym odmiennym wnioskiem128. Ponadto sprzeciw jest
związany z określoną treścią prawną i faktyczną projektu decyzji129.

122. Co więcej, sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego jasno wskazuje wagę wynikającego z projektu
decyzji ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez
podkreślenie, że okoliczności faktyczne świadczą o „poważnym” i „znaczącym” naruszeniu poufności
danych osobowych oraz że naruszenie dotyczyło wielu osób przez długi czas. Niemiecki organ
nadzorczy argumentował również, że istniały przesłanki ku temu, by rozważyć możliwość
występowania „błędu systemowego”, co wymagałoby przeprowadzenia dokładniejszej kontroli,
wykraczającej swoim zakresem poza dany, konkretny błąd.

123. W świetle powyższej oceny EROD uważa, że sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego dotyczący
ewentualnego naruszenia art. 32 RODO ma znaczenie dla sprawy i jest uzasadniony zgodnie z art. 4
pkt 24 RODO. W związku z tym EROD dokonuje merytorycznej oceny znaczących kwestii podniesionych
w tym sprzeciwie (zob. pkt 6.4.2 poniżej).

124. Jeżeli chodzi o sprzeciw francuskiego organu nadzorczego, EROD uważa, że spełnia on kryterium
posiadania „znaczenia dla sprawy”, ponieważ gdyby wiodący organ nadzorczy przychylił się do niego,
należałoby wyciągnąć odmienny wniosek co do tego, czy doszło do naruszenia RODO130. Sprzeciw
francuskiego organu nadzorczego opiera się na uzasadnieniu przedstawionym przez irlandzki organ
nadzorczy w projekcie decyzji, a uzasadnienie to jest powiązane z wnioskiem co do tego, czy naruszenie
RODO zostało prawidłowo określone131. EROD przypomina, że organ nadzorczy, którego sprawa
dotyczy, musi przedstawić okoliczności faktyczne rzekomo prowadzące do odmiennego wniosku132, i

125 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 29.
126 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
127 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 28.
128 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 13.
129 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 14.
130 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 13.
131 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 16.
132 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 18.
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zauważa, że w przedmiotowej sprawie w sprzeciwie w spójny, jasny i precyzyjny sposób
przeanalizowano okoliczności faktyczne, które świadczyłyby o naruszeniu art. 32 ust. 1 lit. d) RODO, a
nie naruszeniu art. 33 ust. 1 RODO, wyraźnie wskazując, z którymi częściami decyzji irlandzkiego
organu nadzorczego się nie zgodzono. Sprzeciw francuskiego organu nadzorczego wyraźnie ma
znaczenie dla sprawy, ponieważ wskazuje na brak zgody co do tego, czy doszło do naruszenia RODO.
Jednakże w sprzeciwie francuskiego organu nadzorczego powody proponowanej zmiany zostały
wyjaśnione lakonicznie, bez jasnego wskazania wagi wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia
podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w związku z niestwierdzeniem
naruszenia art. 32 RODO. Sprzeciw zgłoszony przez francuski organ nadzorczy nie spełnia zatem
wymogów określonych w art. 4 pkt 24 RODO133.

125. W sprzeciwie węgierskiego organu nadzorczego również odniesiono się do tego, czy doszło do
naruszenia RODO, argumentując, że należy również zbadać ewentualne naruszenie zasady
integralności i poufności. Sprzeciw węgierskiego organu nadzorczego wyraźnie ma znaczenie dla
sprawy, ponieważ zaznaczono w nim, że należało zbadać jeszcze jeden przepis RODO (tj. art. 32 RODO).
Węgierski organ nadzorczy nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób projekt decyzji miałby stwarzać takie
ryzyko, ani nie wyjaśnia dokładnie, dlaczego z jego punktu widzenia decyzja jest w pewnych aspektach
wybrakowana134. Sprzeciw węgierskiego organu nadzorczego nie spełnia kryterium należytego
uzasadnienia poprzez powołanie argumentów prawnych lub faktycznych. Wręcz przeciwnie, zaleca się
w nim tylko, aby irlandzki organ nadzorczy zbadał również, czy administrator przestrzegał art. 32
RODO. W związku z tym sprzeciw zgłoszony przez węgierski organ nadzorczy nie spełnia wymogów
określonych w art. 4 ust. 24 RODO135.

6.4.1.6 Naruszenie art. 33 ust. 3 RODO w zakresie treści zgłoszenia naruszenia ochrony danych
osobowych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania

126. Zdaniem niemieckiego organu nadzorczego z projektu decyzji wynika, że oprócz innych przepisów
RODO naruszony mógł zostać również art. 33 ust. 3 RODO. W tym kontekście chodzi o to, „czy doszło
do naruszenia” RODO oraz że nie zostało to zbadane ani uwzględnione w projekcie decyzji. Niemiecki
organ nadzorczy uważa zatem, że wprowadzenie zmian w projekcie decyzji doprowadziłoby do
stwierdzenia kolejnych naruszeń RODO.

127. Niemiecki organ nadzorczy nie wskazuje jednak jasno wynikającego z projektu decyzji poważnego
ryzyka dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z tym sprzeciw
niemieckiego organu nadzorczego dotyczący art. 33 ust. 3 RODO nie spełnia wymogów określonych w
art. 4 pkt 24 RODO136.

133 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
134 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 18.
135 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
136 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
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6.4.1.7 Naruszenie art. 34 RODO w zakresie zawiadomienia osoby, której dane dotyczą,
o naruszeniu ochrony danych osobowych

128. Węgierski organ nadzorczy uważa, że z projektu decyzji wynika, iż oprócz naruszenia innych przepisów
RODO mogło dojść do naruszenia art. 34 RODO, szczególnie ze względu na fakt, że błąd występował
przez kilka lat, a także ze względu na jego poważny charakter rzutujący na bezpieczeństwo
administratora. W tym kontekście chodzi o to, „czy doszło do naruszenia” RODO oraz że nie zostało to
zbadane ani uwzględnione w projekcie decyzji. Węgierski organ nadzorczy uważa zatem, że
wprowadzenie zmian w projekcie decyzji doprowadziłoby do stwierdzenia kolejnych naruszeń RODO.

129. Węgierski organ nadzorczy nie wskazuje jednak jasno wynikającego z projektu decyzji poważnego
ryzyka dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z tym sprzeciw
węgierskiego organu nadzorczego dotyczący art. 34 RODO nie spełnia wymogów określonych w art. 4
pkt 24 RODO137.

6.4.2 Ocena merytoryczna znaczących kwestii podniesionych w mających znaczenie
dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwach oraz wnioski

130. Rada analizuje obecnie sprzeciwy uznane za mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione – w
szczególności sprzeciwy niemieckiego organu nadzorczego dotyczące art. 5 ust. 1 lit. f), art. 24 i art. 32
RODO, a także sprzeciw włoskiego organu nadzorczego dotyczący art. 5 ust. 2 RODO – oraz odpowiedź
wiodącego organu nadzorczego na te sprzeciwy i informacje przekazane przez TIC.

131. Zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO, w kontekście procedury rozstrzygania sporów, EROD przyjmuje
wiążącą decyzję dotyczącą wszystkich spraw, które są przedmiotem mających znaczenie dla sprawy i
uzasadnionych sprzeciwów, w szczególności tego, czy doszło do naruszenia RODO. EROD może (i musi)
wydać wiążącą decyzję, która w miarę możliwości, uwzględniając elementy akt i prawo respondenta
do bycia wysłuchanym, musi zawierać ostateczne rozstrzygnięcie co do stosowania przepisów RODO
w odniesieniu do przedmiotowej sprawy. Wiodący organ nadzorczy będzie wówczas zobowiązany do
wprowadzenia zmian w swojej ostatecznej decyzji.

132. Rada uważa, że znane elementy stanu faktycznego zawarte w projekcie decyzji i w sprzeciwach nie są
wystarczające, aby umożliwić EROD stwierdzenie istnienia kolejnych (lub alternatywnych) naruszeń
art. 5 ust. 1 lit. f), art. 5 ust. 2, art. 24 i art. 32 RODO.

133. Rada uznaje, że co do zasady ograniczony zakres postępowania prowadzonego przez irlandzki organ
nadzorczy – od początku skupiającego się wyłącznie na tym, czy doszło do naruszenia art. 33 ust. 1 i
art. 33 ust. 5 RODO przez TIC – ma bezpośredni wpływ na zakres dochodzenia i dalsze ustalenia
faktyczne, a także na możliwość przedstawienia przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy,
wystarczających argumentów dla EROD, aby ich sprzeciwy zostały podtrzymane.

ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
137 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
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134. EROD przypomina, że obowiązkiem wiodącego organu nadzorczego jest dążenie do „osiągnięcia
porozumienia” z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy (art. 60 ust. 1 RODO) oraz
niezwłoczne przekazywanie im „stosownych informacji” dotyczących danej sprawy (art. 60 ust. 3
RODO). Nawet w przypadku postępowania prowadzonego z własnej inicjatywy w Wytycznych w
sprawie sprzeciwu stwierdzono, że wiodący organ nadzorczy „powinien dążyć do osiągnięcia
porozumienia w sprawie zakresu procedury (tj. badanych aspektów przetwarzania danych) przed
formalnym wszczęciem procedury”138, co dotyczy również ewentualnego wszczęcia nowego
postępowania.

135. Chociaż EROD uważa, że organy nadzorcze dysponują pewnym marginesem swobody przy
podejmowaniu decyzji o określeniu zakresu prowadzonego postępowania, to przypomina, iż jednym z
głównych celów RODO jest zapewnienie spójności w całej Unii Europejskiej, a współpraca między
wiodącym organem nadzorczym a organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, jest jednym ze
środków służących realizacji tego celu. EROD przypomina również o istnieniu pełnego zakresu narzędzi
współpracy przewidzianych w RODO (w tym w art. 61 i 62 RODO), mając na uwadze dążenie do
osiągnięcia porozumienia w ramach mechanizmu współpracy oraz potrzebę wymiany wszystkich
istotnych informacji w celu zapewnienia ochrony podstawowych praw i wolności osób, których dane
dotyczą.

136. EROD uważa, że przy ustalaniu zakresu postępowania, choć można go ograniczyć, wiodący organ
nadzorczy powinien określić go w taki sposób, aby umożliwić organom nadzorczym, których sprawa
dotyczy, skuteczne pełnienie ich funkcji obok wiodącego organu nadzorczego przy przeprowadzaniu
oceny, czy doszło do naruszenia RODO.

7 KWESTIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ WIODĄCY
ORGAN NADZORCZY – W SZCZEGÓLNOŚCI UDZIELENIA UPOMNIENIA

7.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

137. W projekcie decyzji wyjaśniono, że choć we wstępnym projekcie decyzji proponowane uprawnienia
naprawcze obejmowały zarówno upomnienie na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) RODO, jak i
administracyjną karę pieniężną na podstawie art. 58 ust. 2 lit. i) RODO, w ostatecznym projekcie decyzji
przewidziano jedynie nałożenie na TIC jako administratora administracyjnej kary pieniężnej139.

138. W informacjach przekazanych w związku ze wstępnym projektem decyzji TIC wyraziła swój sprzeciw
wobec decyzji o udzieleniu upomnienia, argumentując, że naruszenia art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO
nie stanowią zagrożenia dla „operacji przetwarzania”, natomiast art. 58 ust. 2 lit. b) RODO uprawnia
organy nadzorcze do udzielania upomnień w przypadku naruszenia przepisów RODO przez operacje
przetwarzania140. TIC oparła swój argument głównie na tym, że ani opóźnione zgłoszenie naruszenia
do organu nadzorczego, ani nieprowadzenie odpowiedniej dokumentacji nie są same w sobie
operacjami przetwarzania141.

138 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 28.
139 Projekt decyzji, pkt 12.1.
140 Informacje przekazane przez TIC w związku ze wstępnym projektem decyzji, pkt 11.1.
141 Projekt decyzji, pkt 12.4.
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139. Irlandzki organ nadzorczy uzasadnił w projekcie decyzji swoją decyzję o nieudzielaniu upomnienia,
przywołując argument przedstawiony przez TIC w informacjach przekazanych w związku ze wstępnym
projektem decyzji, iż naruszenia art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO nie stanowią zagrożenia dla
„operacji przetwarzania”, natomiast art. 58 ust. 2 lit. b) RODO uprawnia organy nadzorcze do
udzielania upomnień w przypadku naruszenia przepisów RODO przez operacje przetwarzania142.
Irlandzki organ nadzorczy stwierdził, że termin „operacja(-e) przetwarzania” pojawia się w RODO 50
razy i najwyraźniej służy do określania dokonywania czynności na danych osobowych znajdujących się
pod kontrolą administratora lub korzystania z tych danych, innymi słowy robienia czegokolwiek z tymi
danymi, a jednocześnie, że definicja „przetwarzania” podana w RODO jest bardzo szeroka i w związku
z tym można argumentować, że skoro naruszenie to coś, co dotyka dane osobowe lub dokonywane
jest na danych osobowych, to wynika z tego, że obowiązek zgłoszenia naruszenia (z zastrzeżeniem, że
koniecznie musi ono pociągać za sobą zbadanie tego, co się stało z danymi osobowymi, lub
oddziaływania na te dane) jest z natury rzeczy związany z co najmniej jedną operacją przetwarzania143.
Irlandzki organ nadzorczy nie uznał, że wyciągnięcie definitywnego wniosku co do znaczenia i skutków
terminu „operacje przetwarzania” w projekcie decyzji jest konieczne, natomiast „dla równowagi”
uznał, że argument prawny TIC jest „możliwy do przyjęcia”, i postanowił nie udzielać upomnienia TIC144.

7.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

140. Niemiecki organ nadzorczy zgłosił sprzeciw dotyczący faktu, że choć we wstępnym projekcie decyzji
przewidziano zarówno upomnienie, jak i karę pieniężną, to w projekcie decyzji uwzględniona została
tylko kara pieniężna. Niemiecki organ nadzorczy nie zgodził się z argumentacją przedstawioną przez
irlandzki organ nadzorczy, odnoszącą się do decyzji o nieudzielaniu upomnienia. Według niemieckiego
organu nadzorczego uzasadnienie prawne uznane przez wiodący organ nadzorczy jako „możliwe do
przyjęcia” nie jest przekonujące, ponieważ wykładnia prawna wymaga zbadania nie tylko treści
przepisu, lecz także jego znaczenia i celu, historii jego powstania oraz jego systematycznego włączania
do całokształtu regulacji.

7.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

141. Irlandzki organ nadzorczy stwierdził w memorandum zbiorczym, że choć sprzeciw niemieckiego organu
nadzorczego faktycznie dotyczy tego, „czy planowane działanie wobec administratora lub podmiotu
przetwarzającego jest zgodne z [RODO]”, to nie wskazano w nim, w jaki sposób nieudzielenie
upomnienia TIC miałoby spowodować poważne ryzyko dla osób, których dane dotyczą145, [w związku
z czym sprzeciw] w sprawie decyzji o nieudzieleniu upomnienia nie miał znaczenia dla sprawy i nie był
uzasadniony zgodnie z art. 4 pkt 24 RODO.

142. Niemniej jednak, odnosząc się do istoty znaczących kwestii podniesionych w sprzeciwach, wiodący
organ nadzorczy wyjaśnił, że rozważył termin „operacje przetwarzania” zgodnie z jego znaczeniem i
stosowaniem w całym RODO, zauważając, że termin ten jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do

142 Informacje przekazane przez TIC w związku ze wstępnym projektem decyzji, pkt 11.1.
143 Projekt decyzji, pkt 12.5.
144 Projekt decyzji, pkt 12.5. Pozostałe odrębne argumenty przedstawione przez TIC, dotyczące powodów, dla
których udzielenie upomnienia nie zostało uznane za właściwe (informacje przekazane przez TIC w związku ze
wstępnym projektem decyzji, pkt 11.2–11.4), nie zostały rozpatrzone oddzielnie, w świetle wyżej wymienionej
decyzji (projekt decyzji, pkt 12.6).
145 Memorandum zbiorcze, pkt 5.79.
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uprawnień organów nadzorczych wynikających z art. 58 RODO. Po przekazaniu przez TIC informacji w
odpowiedzi na sprzeciwy organów nadzorczych, których sprawa dotyczy, w tej kwestii wiodący organ
nadzorczy postanowił, mając na uwadze zakres postępowania, które koncentrowało się na
obowiązkach administratora dotyczących zgłoszenia naruszenia, że w ramach prowadzonego przez
niego postępowania „nie dokonano ustalenia, jakoby przedmiotowe »operacje przetwarzania«
związane z naruszeniem naruszały […] RODO”146. W związku z tym wiodący organ nadzorczy uznał, że
nie ma powodu do zmiany decyzji o nieudzielaniu upomnienia w świetle sprzeciwu niemieckiego
organu nadzorczego.

143. Wiodący organ nadzorczy zauważył, że jego stanowisko w projekcie decyzji dotyczące nieudzielania
upomnienia ma zastosowanie wyłącznie w szczególnych okolicznościach tej sprawy; pozostaje zatem
bez uszczerbku dla przyszłych decyzji o upomnieniach, jakie mogą zostać podjęte przez wiodący organ
nadzorczy lub jakikolwiek inny organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy147.

7.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

7.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

144. Sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego dotyczy zgodności planowanego działania z RODO,
ponieważ wskazano w nim, jakie działanie naprawcze byłoby zdaniem niemieckiego organu
nadzorczego właściwe do uwzględnienia w ostatecznej decyzji przez wiodący organ nadzorczy; jest to
zatem sprzeciw mający znaczenie dla sprawy, który w sposób adekwatny wskazuje proponowany
odmienny wniosek. Ponadto sprzeciw zawiera uzasadnienie prawne na poparcie wyrażonego poglądu
oraz propozycję alternatywnej wykładni prawnej. Niemniej jednak w sprzeciwie nie wskazano jasno
wagi wynikającego z projektu decyzji ryzyka naruszenia podstawowych praw lub wolności osób,
których dane dotyczą, lub swobodnego przepływu danych osobowych. W szczególności nie
uzasadniono w nim, w jaki sposób nieudzielenie upomnienia w tej konkretnej sprawie – gdzie nałożona
została również kara pieniężna – może stwarzać ryzyko dla podstawowych praw i wolności osób,
których dane dotyczą.

7.4.2 Wnioski

145. EROD uważa, że ten sprzeciw nie spełnia wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

146. EROD zwraca uwagę na stanowisko wiodącego organu nadzorczego, według którego jego stanowisko
dotyczące nieudzielania upomnienia ma zastosowanie wyłącznie w szczególnych okolicznościach tej
sprawy; pozostaje zatem bez uszczerbku dla przyszłych decyzji o upomnieniach, jakie mogą zostać
podjęte przez wiodący organ nadzorczy lub jakikolwiek inny organ nadzorczy, którego sprawa
dotyczy148.

147. Jak wskazano powyżej, decyzja EROD o nieprzeprowadzaniu oceny merytorycznej istoty zgłoszonego
sprzeciwu pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji EROD dotyczących tych samych lub
podobnych kwestii.

146 Memorandum zbiorcze, pkt 5.78.
147 Memorandum zbiorcze, pkt 5.78.
148 Memorandum zbiorcze, pkt 5.78.
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8 KWESTIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH – W SZCZEGÓLNOŚCI USTALENIA
WYSOKOŚCI ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ

8.1 Analiza przeprowadzona przez wiodący organ nadzorczy w projekcie decyzji

148. W projekcie decyzji wyjaśniono, w jaki sposób irlandzki organ nadzorczy uwzględnił kryteria z art. 83
ust. 2 RODO przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej oraz o sposobie
ustalenia jej wysokości149.

149. Odnośnie do ustalenia wysokości kary pieniężnej w projekcie decyzji przeanalizowano w pierwszej
kolejności charakter, wagę i czas trwania naruszenia, zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. a) RODO150. W
projekcie decyzji uwzględniono „charakter, zakres lub cel przetwarzania” poprzez odniesienie się do
charakteru operacji przetwarzania wykonywanych przez Twitter (platformę społecznościową
umożliwiającą „mikroblogowanie”, na której użytkownicy mają możliwość udokumentowania swoich
przemyśleń w postaci „tweetów”); do charakteru przetwarzania, które doprowadziło do naruszenia
(wynikającego z błędu, przez który wcześniej „chronione” tweety zostawały pozbawione ochrony i
stawały się publicznie dostępne – w przypadku zmiany adresu e-mail przez użytkowników systemu
Android); a także do zakresu przetwarzania (błąd dotyczył co najmniej 88 726 użytkowników z UE/EOG,
ponieważ od dnia wystąpienia błędu, czyli 4 listopada 2014 r., do jego całkowitego usunięcia w dniu
14 stycznia 2019 r. błąd dotyczył większej liczby osób, jednak nie udało się zidentyfikować ich
wszystkich)151.

150. W projekcie decyzji uwzględniono również liczbę poszkodowanych osób, których dane dotyczą, i
rozmiar poniesionej przez nie szkody152 poprzez stwierdzenie, że istotnymi czynnikami do
uwzględnienia były liczba osób, których dane dotyczą, a które mogły zostać poszkodowane wskutek
opóźnionego zgłoszenia naruszenia, oraz możliwość poniesienia szkody przez osoby, których dane
dotyczą, wskutek związanego z tym opóźnionego przeprowadzenia oceny przez organ nadzorczy153.
Przypomniano, że skutki naruszenia dla indywidualnych użytkowników i związana z nimi możliwość
wystąpienia szkody będą miały wpływ na ilość i charakter danych osobowych, które staną się publicznie
dostępne, oraz że poniesienie szkody przez osoby, których dane dotyczą, w związku z opóźnieniem
działań naprawczych jest co najmniej prawdopodobne154. We wstępnym projekcie decyzji irlandzki
organ nadzorczy stanął na stanowisku, że „choć TIC nie potwierdziła dokładnego charakteru danych,
które zostały udostępnione publicznie wskutek naruszenia, można było racjonalnie wywnioskować, że
ze względu na liczbę poszkodowanych użytkowników i charakter usługi oferowanej przez TIC część
ujawnionych danych osobowych dotycząca przynajmniej niektórych użytkowników będzie
obejmowała wrażliwe kategorie danych oraz inne materiały o ściśle prywatnym charakterze”155.
Stanowisko to zostało doprecyzowane w projekcie decyzji w związku z informacjami przekazanymi

149 Projekt decyzji, pkt 14.1–14.62.
150 Artykuł 83 ust. 2 lit. a) RODO odnosi się do „charakter[u], wag[i] i czas[u] trwania naruszenia przy
uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane
dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody”.
151 Projekt decyzji, pkt 14.2.
152 Projekt decyzji, pkt 14.3–14.5.
153 Projekt decyzji, pkt 14.5.
154 Projekt decyzji, pkt 14.5 (w projekcie decyzji stwierdza się, że „[s]kutki naruszenia dla indywidualnych
użytkowników i związana z nimi możliwość wystąpienia szkody będą uzależnione od ilości danych osobowych,
które zostały publicznie udostępnione, a także od charakteru tych danych osobowych”).
155 Projekt decyzji, pkt 14.5.
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przez TIC, ponieważ irlandzki organ nadzorczy zdecydował, że „temu czynnikowi należy przypisać
mniejszą wagę” ze względu na fakt, że „chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że żadni
użytkownicy poszkodowani wskutek naruszenia nie zostali poszkodowani wskutek jego opóźnionego
zgłoszenia, nie było żadnych bezpośrednich dowodów na to, aby ponieśli oni szkodę wskutek
opóźnionego zgłoszenia”156.

151. Odnośnie do charakteru naruszenia w projekcie decyzji podkreślono, że naruszenia art. 33 ust. 1 i
art. 33 ust. 5 RODO nie dotyczą zasadniczej istoty przedmiotowego naruszenia157. Irlandzki organ
nadzorczy uznał również, że w związku z charakterem obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 i art. 33
ust. 5 RODO ich wypełnianie ma kluczowe znaczenie dla ogólnego funkcjonowania systemu nadzoru i
egzekwowania przepisów przez organy nadzorcze, zarówno w odniesieniu do konkretnej kwestii
naruszeń ochrony danych osobowych, jak i w odniesieniu do identyfikacji i oceny szerzej pojętych
kwestii nieprzestrzegania wymogów przez administratorów; oraz że niewypełnianie takich
obowiązków rodzi poważne konsekwencje, ponieważ może uniemożliwiać skuteczne wykonywanie
funkcji wynikających z RODO przez organy nadzorcze158.

152. Jeżeli chodzi o wagę naruszenia art. 33 ust. 1 RODO, w projekcie decyzji uwzględniono to, w jaki sposób
naruszenie to kolidowało z nadrzędnym celem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do
organu nadzorczego, fakt, że nie wykazano żadnych szkód majątkowych u osób, których dane dotyczą,
fakt, że działania naprawcze TIC ograniczały się do działań następczych w postaci wyeliminowania
błędu (natomiast nie obejmowały działań retrospektywnych mających na celu określenie wynikającego
z naruszenia ryzyka dla osób, których dane dotyczą), a także fakt, że TIC najwyraźniej nie
przeprowadziła żadnej formalnej oceny ryzyka159. W projekcie decyzji nie uznano twierdzenia TIC, że
naruszenie zostało spowodowane jednorazowym błędem (który doprowadził do opóźnienia w
zawiadomieniu inspektora ochrony danych), za wystarczająco istotne, by zmniejszyć wagę naruszenia
(ale uwzględniono jednorazowy charakter incydentu, odchodząc od wstępnej opinii wyrażonej we
wstępnym projekcie, zgodnie z którą naruszenie wskazywało na występowanie szerszego i bardziej
systemowego problemu)160. Jeżeli chodzi o wagę naruszenia art. 33 ust. 5 RODO, w projekcie decyzji
zaznaczono, że naruszenia muszą zostać należycie udokumentowane, aby organ nadzorczy mógł
zweryfikować, czy administrator przestrzega art. 33 RODO161, oraz że irlandzki organ nadzorczy musiał
wielokrotnie zgłaszać zapytania, aby wyjaśnić okoliczności faktyczne zgłoszenia naruszenia162, uznano
jednak, że braki w dokumentacji wynikały z niecelowej nieznajomości wymagań (które jednak jasno
wynikają z brzmienia tego przepisu)163. W projekcie decyzji stwierdzono, że waga każdego naruszenia
mieściła się w zakresie „od małej do umiarkowanej”164.

153. Jeżeli chodzi o czas trwania naruszenia art. 33 ust. 1 RODO, w projekcie decyzji uznano, że był to okres
dwóch dni, i oceniono go w odniesieniu do ogólnego dopuszczalnego terminu zgłoszenia naruszenia
(72 godziny), z zaznaczeniem, że naruszenie nie było błahe ani pozbawione konsekwencji165.  Jeżeli

156 Projekt decyzji, pkt 14.5.
157 Projekt decyzji, pkt 14.6.
158 Projekt decyzji, pkt 14.11.
159 Projekt decyzji, pkt 14.16–14.18.
160 Projekt decyzji, pkt 14.19.
161 Projekt decyzji, pkt 14.20.
162 Projekt decyzji, pkt 14.21.
163 Projekt decyzji, pkt 14.24.
164 Projekt decyzji, pkt 14.24.
165 Projekt decyzji, pkt 14.26 (rozpoczął się z chwilą upływu 72 godzin od dnia 3 stycznia 2019 r. (tj. w dniu
6 stycznia 2019 r.), a zakończył się w momencie zgłoszenia naruszenia przez TIC, tj. w dniu 8 stycznia 2019 r.).
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chodzi o czas trwania naruszenia art. 33 ust. 5 RODO, w projekcie decyzji uznano, że naruszenie to
nadal trwa166.

154. W odniesieniu do art. 83 ust. 2 lit. b) RODO (umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia) irlandzki
organ nadzorczy stwierdził w projekcie decyzji, że naruszenie art. 33 ust. 1 RODO przez TIC miało
charakter nieumyślny167, wskazując, że opóźnienie w zawiadomieniu globalnego inspektora ochrony
danych było spowodowane tym, że część protokołu wewnętrznego grupy Twitter nie została wykonana
zgodnie z wymaganiami, a protokół nie był dostatecznie jasny168. Doprowadziło to do wniosku, że
opóźnienie powstało w wyniku zaniedbania ze strony administratora, choć uznano twierdzenie TIC, że
opóźnione zgłoszenie nie świadczyło o szerszym problemie natury systemowej i miało charakter
jednorazowy169. Irlandzki organ nadzorczy nie znalazł żadnych dowodów wskazujących na celowe
działanie w związku z naruszeniem art. 33 ust. 1 RODO170. W projekcie decyzji stwierdzono również, że
naruszenie art. 33 ust. 5 RODO przez TIC miało charakter nieumyślny171 ze względu na to, że zabrakło
w nim elementów wiedzy i celowego działania (co byłoby tożsame z zamiarem), ale dokumentacja nie
była wystarczająca, aby umożliwić weryfikację zgodności z art. 33172.

155. Jeżeli chodzi o art. 83 ust. 2 lit. c) RODO, tj. działania podjęte przez administratora w celu
zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą, w projekcie decyzji uznano,
że podjęto działania naprawcze w celu niedopuszczenia do powtórzenia się problemu i naprawienia
błędu, co uznano za jedyną okoliczność łagodzącą przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej173.

156. W projekcie decyzji uwzględniono art. 83 ust. 2 lit. d) RODO, tj. stopień odpowiedzialności
administratora lub podmiotu przetwarzającego, poprzez wskazanie istniejących, a następczo
wzmocnionych środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez TIC jako administratora, w
tym zmiany protokołu wewnętrznego grupy Twitter (który zdaniem irlandzkiego organu nadzorczego
nie był dostatecznie jasny) oraz działań w zakresie szkoleń dla personelu podjętych następczo przez
Twitter, Inc. (przeprowadzono dodatkowe szkolenie wewnętrzne, w ramach którego podkreślono, jak
ważne jest dodawanie zespołu inspektora ochrony danych – a zatem i TIC jako administratora – w
wewnętrznym systemie zgłoszeniowym), a także istnienia wewnętrznych struktur i zabezpieczeń w
zakresie odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa informacji oraz przeprowadzania cyklicznych
specjalistycznych audytów zewnętrznych programu bezpieczeństwa informacji Twitter, Inc.174 Chociaż
nie stwierdzono, by powstałe kwestie wskazywały na szerszy problem natury systemowej175, a TIC
ogólnie wykazała się odpowiedzialnym podejściem do bezpieczeństwa danych176, stwierdzono, że
stopień odpowiedzialności administratora mieścił się w zakresie od umiarkowanego do wysokiego ze
względu na fakt, że protokół był mało zrozumiały, co potwierdziło również wprowadzenie późniejszych
zmian177.

166 Projekt decyzji, pkt 14.29.
167 Projekt decyzji, pkt 14.34.
168 Projekt decyzji, pkt 14.33–14.34.
169 Projekt decyzji, pkt 14.34.
170 Projekt decyzji, pkt 14.35.
171 Projekt decyzji, pkt 14.38.
172 Projekt decyzji, pkt 14.36, 14.38.
173 Projekt decyzji, pkt 14.39–14.42.
174 Projekt decyzji, pkt 14.43–14.47.
175 Projekt decyzji, pkt 14.45.
176 Projekt decyzji, pkt 14.47.
177 Projekt decyzji, pkt 14.47.
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157. W wyniku oceny stopnia współpracy z organem nadzorczym zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. f) RODO
stwierdzono, że nie stanowi on okoliczności łagodzącej178. Irlandzki organ nadzorczy przyznał, że TIC w
pełni z nim współpracowała, ale zauważył, że był to jej prawny obowiązek i że TIC nie zrobiła nic poza
tym, co było wymagane179.

158. W odniesieniu do art. 83 ust. 2 lit. g) RODO dotyczącego kategorii danych osobowych, których
dotyczyło naruszenie, w projekcie decyzji stwierdzono, że opóźnione zgłoszenie mogło mieć wpływ na
każdą kategorię danych osobowych, i że nie można definitywnie stwierdzić, iż osoby, których dane
dotyczą, nie zostały poszkodowane, ani że naruszenie nie miało wpływu na żadne kategorie danych
osobowych180.

159. Sposób, w jaki irlandzki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, uznano za istotny czynnik przy
ustalaniu wysokości kary pieniężnej (zgodnie z art. 83 ust. 2 lit. h) RODO), ponieważ choć TIC chętnie
dostarczyła wszystkie dostępne dokumenty, dokumentacja nie umożliwiła irlandzkiemu organowi
nadzorczemu zweryfikowania zgodności z art. 33 RODO, a informacje przedstawione pierwotnie w
zgłoszeniu do irlandzkiego organu nadzorczego były niedokładne181.

160. Stwierdzono, że kryteria określone w art. 83 ust. 2 lit. e), i) oraz j) RODO nie mają zastosowania, i nie
wskazano żadnych innych elementów w związku z art. 83 ust. 2 lit. k) RODO182.

161. Irlandzki organ nadzorczy podkreślił w projekcie decyzji, że wobec braku szczegółowych wytycznych
unijnych dotyczących ustalania wysokości kar pieniężnych, nie jest zobowiązany do stosowania żadnej
konkretnej metodyki ani wyjściowego progu kwotowego183, a wyrażenie „należyta uwaga” daje
organom nadzorczym dużą swobodę co do nadawania wagi czynnikom przewidzianym w art. 83 ust. 2
RODO184.

162. Jeżeli chodzi o określenie właściwego przedsiębiorstwa do celów ustalenia maksymalnej wysokości
kary przewidzianej w art. 83 ust. 4 RODO, irlandzki organ nadzorczy podkreślił, że fakt swobodnego
sprawowania kontroli nad przetwarzaniem danych przez TIC nie oznacza, że nie stanowi ona wraz ze
swoją spółką dominującą jednego podmiotu gospodarczego, oraz zauważył, że oprócz tego, że TIC jest
własnością Twitter, Inc., generalny radca prawny Twitter, Inc. jest najwyraźniej jednym z trzech
członków zarządu TIC185.

163. Z tych względów maksymalna wysokość wszelkich nakładanych kar pieniężnych została ustalona przez
wiodący organ nadzorczy na podstawie obrotów Twitter, Inc.186 Ponieważ roczny obrót Twitter, Inc. w
2018 r. wyniósł 3 mld USD, maksymalną wysokość kary pieniężnej ustalono na 60 mln USD (2% z
3 mld USD)187.

164. Stosując zasady skuteczności, proporcjonalności i odstraszającego charakteru kar (art. 83 ust. 1
RODO), w projekcie decyzji uznano, że kara nie może być skuteczna, jeżeli nie będzie znacząca w

178 Projekt decyzji, pkt 14.50.
179 Projekt decyzji, pkt 14.49.
180 Projekt decyzji, pkt 14.54.
181 Projekt decyzji, pkt 14.58.
182 Projekt decyzji, pkt 14.48, 14.59, 14.60, 14.61.
183 Projekt decyzji, pkt 15.2.
184 Projekt decyzji, pkt 15.1.
185 Projekt decyzji, pkt 15.13.
186 Projekt decyzji, pkt 15.14.
187 Projekt decyzji, pkt 15.19.
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stosunku do przychodów administratora; że naruszenia nie należy rozpatrywać w ujęciu teoretycznym,
niezależnie od jego wpływu na administratora; oraz że kara musi zniechęcać do kolejnych naruszeń188.

165. Irlandzki organ nadzorczy zaproponował nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od
150 000 do 300 000 USD, tj. od 0,005% do 0,01% rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub od 0,25% do
0,5% maksymalnej wysokości kary pieniężnej, jaką można nałożyć za te naruszenia. Jest to
równowartość od 135 000 do 275 000 EUR189.

8.2 Podsumowanie sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy

166. Austriacki organ nadzorczy zgłosił sprzeciw dotyczący kwoty proponowanej kary pieniężnej oraz faktu,
że wiodący organ nadzorczy zaproponował przedział wartości zamiast określonej kwoty. W odniesieniu
do art. 83 ust. 2 lit. a) RODO austriacki organ nadzorczy podkreślił, że w wyniku naruszenia
poszkodowanych zostało co najmniej 88 726 osób (ale prawdopodobnie więcej) oraz „jest wielce
prawdopodobne, że doszło do ujawnienia wrażliwych danych szerszemu gronu odbiorców”.

167. Austriacki organ nadzorczy stwierdził w swoim sprzeciwie, że nie zgadza się z tym, w jaki sposób
moment, w którym administrator powinien był stwierdzić naruszenie ochrony danych został
przeanalizowany w projekcie decyzji. Dokładniej rzecz ujmując, austriacki organ nadzorczy
argumentował w swoim sprzeciwie, że TIC powinna była zgłosić naruszenie ochrony danych w ciągu
72 godzin od otrzymania zgłoszenia błędu przez podmiot przetwarzający, czyli stwierdzenia naruszenia
przez podmiot przetwarzający. Austriacki organ nadzorczy zaznaczył, że TIC odpowiada za
nadzorowanie operacji przetwarzania wykonywanych przez jej podmiot przetwarzający oraz że
administrator nie powinien próbować ukryć błędu popełnionego przez podmiot przetwarzający, z
którym łączą go stosunki umowne i który został wybrany przez samego administratora. Przyczyniło się
to do tego, że austriacki organ nadzorczy ocenił naruszenie art. 33 ust. 1 RODO jako „poważne”.

168. Jeżeli chodzi o „umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia” (art. 83 ust. 2 lit. b) RODO), austriacki
organ nadzorczy argumentował, że postępowanie TIC należy określić jako „umyślne” na podstawie
kryteriów wiedzy i celowego działania ustalonych w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie
stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych („WP253”), zatwierdzonych przez EROD190.
Jeżeli chodzi o kryterium odnoszące się do „działań podjętych w celu zminimalizowania szkody
poniesionej przez osoby, których dane dotyczą” (art. 83 ust. 2 lit. c) RODO), austriacki organ nadzorczy
podkreślił, że „początkowo TIC nie zamierzała zawiadomić użytkowników poszkodowanych w wyniku
naruszenia”, a „działania podjęte przez Twitter Inc. w celu usunięcia błędu są jedyną okolicznością
łagodzącą”. Ponadto austriacki organ nadzorczy uważa, że przedział kary pieniężnej zaproponowany
przez irlandzki organ nadzorczy nie jest skuteczny ani proporcjonalny i nie ma odstraszającego
charakteru, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 83 ust. 2 lit. a)–k) RODO. Podsumowując,
austriacki organ nadzorczy zaproponował nałożenie wyższej administracyjnej kary pieniężnej, która

188 Projekt decyzji, pkt 15.18.
189 Projekt decyzji, pkt 15.20 (górna granica przedziału zaproponowanego w projekcie decyzji jest niższa niż we
wstępnym projekcie decyzji, aby uwzględnić zmianę opinii co do wagi naruszenia, stopnia odpowiedzialności
administratora oraz tego, czy naruszenia miały charakter systemowy). W pkt 15.21 projektu decyzji
podkreślono, że dla ochrony praw procesowych TIC zaproponowano przedział kar, a nie określoną wysokość
kary, oraz dopuszczono możliwość wskazania proponowanej wysokości kary z tego przedziału przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
190 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611237
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spełniałaby warunki skuteczności, proporcjonalności i odstraszającego charakteru (mianowicie „w
wysokości co najmniej 1% rocznego obrotu przedsiębiorstwa”).

169. Niemiecki organ nadzorczy argumentuje w swoim sprzeciwie, że kara pieniężna zaproponowana przez
wiodący organ nadzorczy jest „za niska” i „niezgodna z przepisami art. 83 ust. 1 RODO”. Dokładniej
rzecz ujmując, niemiecki organ nadzorczy argumentuje, że kara nie ma odstraszającego charakteru. W
sprzeciwie przypomniano, że karę można uznać za skuteczną i odstraszającą, jeśli z jednej strony może
służyć jako ogólny środek zapobiegawczy zniechęcający ogół społeczeństwa do popełniania naruszeń i
wzmacniający jego zaufanie do ważności prawa Unii, a z drugiej strony może także służyć jako
szczególny środek zapobiegawczy zniechęcający sprawcę do popełniania dalszych naruszeń. Następnie
niemiecki organ nadzorczy argumentuje, że zdolność finansowa przedsiębiorstwa (rozumiana jako
obrót) może stanowić istotną przesłankę do ustalenia kwot zapewniających odstraszający charakter
kary: może to wymagać uwzględnienia części obrotu wygenerowanego przez produkty, w odniesieniu
do których popełnione zostało naruszenie, który może świadczyć o skali naruszeń. Niemiecki organ
nadzorczy twierdzi również, że wysokie kary pieniężne mogą wywołać odstraszający skutek wyłącznie
wtedy, gdy wymierzonej kary nie można z łatwością zapłacić dzięki dużemu majątkowi lub wysokim
dochodom, podkreślając, że kara musi mieć skutek odstraszający, w szczególności w odniesieniu do
konkretnego przetwarzania danych. W związku z tym potencjalna kara pieniężna musi być na tyle
wysoka, aby przetwarzanie danych stało się nieopłacalne i obiektywnie nieefektywne. Ponieważ model
biznesowy Twittera opiera się na przetwarzaniu danych i ponieważ Twitter generuje obrót głównie
dzięki przetwarzaniu danych, niemiecki organ nadzorczy uważa, że w tym konkretnym przypadku
odstraszająca kara pieniężna musiałaby być na tyle wysoka, żeby przetwarzanie danych w sposób
niezgodny z prawem stało się nieopłacalne. Przyjmując koncepcję kar pieniężnych obowiązującą
niemieckie organy nadzorcze, kara pieniężna z tytułu naruszenia opisanego w projekcie decyzji
wynosiłaby około od 7 348 035,00 do 22 044 105,00 EUR.

170. Węgierski organ nadzorczy argumentował, że choć „nałożenie kary pieniężnej za popełnione
naruszenia jest uzasadnione”, „kara pieniężna podana w projekcie jest nieracjonalnie niska,
nieproporcjonalna i w związku z tym nie ma odstraszającego charakteru, uwzględniając wagę
popełnionego naruszenia i pozycję administratora na światowym rynku”.

171. Włoski organ nadzorczy zwrócił się do wiodącego organu nadzorczego o „zmianę projektu decyzji
również w zakresie ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej, uwzględniając także
szczególne okoliczności obciążające w tej sprawie związane z charakterem administratora danych oraz
wagą i czasem trwania naruszenia ochrony danych”.

8.3 Stanowisko wiodącego organu nadzorczego w sprawie sprzeciwów

172. Irlandzki organ nadzorczy ocenił, że sprzeciwy zgłoszone przez austriacki, niemiecki i węgierski organ
nadzorczy w odniesieniu do administracyjnej kary pieniężnej „mają znaczenie dla sprawy i są
uzasadnione” w rozumieniu art. 4 pkt 24 RODO. Jednocześnie irlandzki organ nadzorczy nie przychylił
się do tych sprzeciwów z przyczyn wskazanych w memorandum zbiorczym191.

173. W szczególności, w odniesieniu do sprzeciwów zgłoszonych przez austriacki i niemiecki organ
nadzorczy, irlandzki organ nadzorczy jest zdania, że jego ocena i zastosowanie czynników określonych
w art. 83 ust. 2 lit. a) i b) RODO, opisane dokładniej w projekcie decyzji, są właściwe. Jeżeli chodzi o
sprzeciw austriackiego organu nadzorczego, irlandzki organ nadzorczy argumentuje, że naruszenie

191 Memorandum zbiorcze, pkt 5.60–5.72.
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art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO przez TIC było raczej wynikiem zaniedbania ze strony TIC niż
celowego zaniechania192. W związku z tym irlandzki organ nadzorczy uważa, że kara pieniężna
zaproponowana przez austriacki organ nadzorczy nie jest proporcjonalna193. Ponadto irlandzki organ
nadzorczy argumentuje, że zastrzeżenie austriackiego organu nadzorczego dotyczące przedziału kar
zaproponowanego w projekcie decyzji zamiast określonej kwoty nie zostało właściwie dopracowane
ani wyjaśnione przez ten organ nadzorczy194. Jeżeli chodzi o sprzeciw niemieckiego organu
nadzorczego, irlandzki organ nadzorczy przyjął do wiadomości sprzeciw niemieckiego organu
nadzorczego dotyczący konieczności spełnienia wymogu odstraszającego charakteru kary, ale jego
zdaniem wysokość kary pieniężnej zaproponowanej przez niemiecki organ nadzorczy nie jest w tym
przypadku proporcjonalna195. Z wyżej wymienionych powodów irlandzki organ nadzorczy uważa, że
sprzeciwy te są uzasadnione i mają znaczenie dla sprawy, ale proponuje nie przychylać się do nich196.

174. Irlandzki organ nadzorczy należycie uwzględnił opinię austriackiego organu nadzorczego dotyczącą
momentu stwierdzenia naruszenia przez TIC oraz zgłoszenia naruszenia, lecz uznał, iż niezależnie od
tego, że TIC faktycznie „stwierdziła” naruszenie w dniu 7 stycznia 2019 r., powinna była stwierdzić to
naruszenie najpóźniej w dniu 3 stycznia 2019 r.197 Wskazując 3 stycznia 2019 r. jako dzień, w którym
TIC powinna była stwierdzić naruszenie, irlandzki organ nadzorczy uwzględnił wcześniejsze opóźnienie,
do którego doszło w okresie między pierwotnym zgłoszeniem incydentu Twitter, Inc. przez wykonawcę
a rozpoczęciem weryfikacji zgłoszenia przez Twitter, Inc.198 Irlandzki organ nadzorczy wyjaśnia
ponadto, że nie sugeruje iż „ogólnie rzecz biorąc, należy automatycznie uznać, że administrator danych
stwierdził naruszenie ochrony danych w momencie, kiedy stwierdził je jego podmiot
przetwarzający”199. Irlandzki organ nadzorczy stwierdza również, że „zazwyczaj podmiot
przetwarzający, u którego dojdzie do naruszenia, stwierdza incydent wcześniej niż jego administrator,
a ponadto, o ile procedura ustalona między administratorem a podmiotem przetwarzającym jest
skuteczna lub jest przestrzegana, administrator »stwierdzi« naruszenie […] w sposób umożliwiający
mu wywiązanie się ze spoczywającego na nim obowiązku zgłoszenia naruszenia”200.

8.4 Analiza przeprowadzona przez EROD

8.4.1 Ocena znaczenia sprzeciwów dla sprawy i ich uzasadnienia

175. Jeżeli chodzi o możliwość zakwestionowania kwoty proponowanych kar pieniężnych w mającym
znaczenie dla sprawy i uzasadnionym sprzeciwie dotyczącym zgodności planowanego działania wobec
administratora lub podmiotu przetwarzającego z RODO201, EROD wyjaśniła ostatnio, że „istnieje
możliwość zakwestionowania przesłanek, na podstawie których ustalona została wysokość kary
pieniężnej”202. Może to być przykład sprzeciwu dotyczącego zgodności planowanego działania wobec
administratora lub podmiotu przetwarzającego z RODO.

192 Memorandum zbiorcze, pkt 5.62.
193 Memorandum zbiorcze, pkt 5.63.
194 Memorandum zbiorcze, pkt 5.64.
195 Memorandum zbiorcze, pkt 5.68.
196 Memorandum zbiorcze, pkt 5.65, 5.68.
197 Memorandum zbiorcze, pkt 5.48.
198 Memorandum zbiorcze, pkt 5.50.
199 Memorandum zbiorcze, pkt 5.50.
200 Memorandum zbiorcze, pkt 5.50.
201 Artykuł 4 pkt 24 RODO.
202 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 34.
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176. W przedmiotowej sprawie austriacki organ nadzorczy zakwestionował w swoim sprzeciwie przesłanki,
na podstawie których irlandzki organ nadzorczy ustalił wysokość kary pieniężnej, a zatem podważył
zgodność proponowanego działania wobec administratora z RODO. Austriacki organ nadzorczy
wyjaśnił związek między swoim sprzeciwem a projektem decyzji i wykazał, dlaczego proponowane
zmiany doprowadziłyby do odmiennego wniosku. Ponadto przedstawił argumenty na temat powodów,
dla których proponuje zmianę decyzji, podając alternatywną interpretację trzech kryteriów
wymienionych w art. 83 RODO oraz odnosząc się do argumentów faktycznych i prawnych. Austriacki
organ nadzorczy jasno wskazuje wagę ryzyka wynikającego z projektu decyzji, przede wszystkim
argumentując, że proponowana kara pieniężna nie jest wystarczająco skuteczna ani odstraszająca, oraz
przypominając, że w tym celu musi istnieć prawdopodobieństwo, że zniechęci ona ogół społeczeństwa
do popełniania podobnych naruszeń, wzmocni jego zaufanie do stosowania prawa Unii, a także
zniechęci administratora do popełniania dalszych naruszeń. Ponadto przy ocenie wagi naruszenia w
sprzeciwie odniesiono się również do tego, w jakim stopniu naruszenie dotknęło osoby, których dane
dotyczą (których może być więcej niż wskazano) (na przykład dlatego, że ich wcześniej chronione
tweety, mogące zawierać dane wrażliwe, zostały ujawnione szerszemu gronu odbiorców). Zarzucana
celowość naruszenia, według austriackiego organu nadzorczego, oznacza o wiele większy wpływ na
zdolność odróżniania dobra od zła niż naruszenie nieumyślne. W świetle powyższej oceny EROD uważa,
że sprzeciw austriackiego organu nadzorczego ma znaczenie dla sprawy i jest uzasadniony zgodnie z
art. 4 pkt 24 RODO. W związku z tym EROD przeprowadzi ocenę merytoryczną znaczących kwestii
podniesionych w tym sprzeciwie (zob. pkt 8.4.2 poniżej).

177. Sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego należy również uznać za mający znaczenie dla sprawy,
ponieważ dotyczy on zgodności planowanego działania z RODO i zakwestionowano w nim przesłanki,
na podstawie których ustalona została wysokość kary pieniężnej. Dokładniej rzecz ujmując,
stwierdzono w nim, że kara pieniężna nałożona przez irlandzki organ nadzorczy nie ma charakteru
odstraszającego, a zatem obliczenia nie są zgodne z art. 83 ust. 1 RODO. Niemiecki organ nadzorczy
wyjaśnił, że karę pieniężną można uznać za skuteczną i odstraszającą, jeżeli służy ona jako ogólny
środek zapobiegawczy zniechęcający ogół społeczeństwa do popełniania naruszeń i wzmacniający jego
zaufanie do ważności prawa Unii, ale także kiedy zniechęca sprawcę do popełniania dalszych naruszeń.
Ponadto niemiecki organ nadzorczy wyraźnie wskazuje wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, ponieważ brak odstraszającej i skutecznej
kary może sprawić, że administrator nie zniechęci się do popełniania dalszych naruszeń.

178. Innym argumentem przedstawionym przez niemiecki organ nadzorczy w celu wskazania wagi ryzyka
jest to, że nieprawidłowa reakcja na naruszenie sugeruje występowanie „błędu systemowego”, co
wymagałoby poddania administratora dokładniejszej kontroli, wykraczającej swoim zakresem poza
dany, konkretny incydent. Niemiecki organ nadzorczy przypomniał również, że poszkodowanych
zostało wiele osób, a czas trwania naruszenia również był znaczący, podsumowując, że uprawnienia
naprawcze nałożone na podstawie art. 58 ust. 2 RODO muszą zostać ocenione w świetle tych
przesłanek. Podsumowując, EROD uważa, że sprzeciw niemieckiego organu nadzorczego jest
uzasadniony i ma znaczenie dla sprawy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 24 RODO. W związku z
tym EROD przeprowadzi ocenę merytoryczną znaczących kwestii podniesionych w tym sprzeciwie (zob.
pkt 8.4.2 poniżej).

179. Sprzeciw węgierskiego organu nadzorczego ma znaczenie dla sprawy, ponieważ odnosi się również do
zgodności planowanego działania z RODO, jako że stwierdzono w nim, że proponowana kara pieniężna
jest „nieracjonalnie niska, nieproporcjonalna i w związku z tym nie ma odstraszającego charakteru”.
Chociaż w sprzeciwie odniesiono się do „wieloletniego »błędu« w aplikacji administratora” oraz
„poważnego charakteru tego błędu, rzutującego na bezpieczeństwo danych” a także do „pozycji
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administratora na światowym rynku”, nie wskazano w nim jasno wagi ryzyka dla praw i wolności osób,
których dane dotyczą, wynikającego z wysokości kary pieniężnej zaproponowanej przez irlandzki organ
nadzorczy. W rezultacie EROD uznaje, że sprzeciw ten nie spełnia wymogów art. 4 pkt 24 RODO203.

180. Co więcej, o znaczeniu sprzeciwu zgłoszonego przez włoski organ nadzorczy dla sprawy świadczy
również to, że odniesiono się w nim do zgodności proponowanego działania z RODO, jako że włoski
organ nadzorczy argumentuje, że irlandzki organ nadzorczy powinien zmienić projekt decyzji w
odniesieniu do ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej. Nawiązując do „wcześniejszych
zarzutów”, a zatem do faktu, że wspomniane aspekty mają „strukturalny charakter w odniesieniu do
organizacji administratora” oraz „zapewne wywołają skutki nie tylko w przedmiotowej sprawie, lecz
także w odniesieniu do postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych, do jakich może
dojść w przyszłości”, włoski organ nadzorczy jasno wskazuje w swoim sprzeciwie wagę wynikającego z
projektu decyzji ryzyka dla podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą, jeżeli chodzi
o ustalenie wysokości kary pieniężnej.

181. EROD uznaje zatem, że sprzeciw włoskiego organu nadzorczego jest uzasadniony i ma znaczenie dla
sprawy oraz spełnia wymogi art. 4 pkt 24 RODO. W związku z tym EROD przeprowadzi ocenę
merytoryczną znaczących kwestii podniesionych w tym sprzeciwie.

8.4.2 Ocena merytoryczna znaczących kwestii podniesionych w mających znaczenie
dla sprawy i uzasadnionych sprzeciwach

182. EROD uważa, że sprzeciwy uznane za mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione w tym podpunkcie204

wymagają oceny, czy w projekcie decyzji zaproponowano karę pieniężną zgodnie z kryteriami
ustalonymi w art. 83 RODO i Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie stosowania i ustalania
administracyjnych kar pieniężnych do celów rozporządzenia 2016/679 („WP253”) (zatwierdzonych
przez EROD)205.

183. Mechanizm spójności można bowiem także wykorzystać do zapewnienia spójnego stosowania
administracyjnych kar pieniężnych206: w przypadku gdy w mającym znaczenie dla sprawy i
uzasadnionym sprzeciwie zakwestionowane zostały przesłanki, na podstawie których wiodący organ
nadzorczy ustalił wysokość kary pieniężnej, EROD może polecić wiodącemu organowi nadzorczemu,
aby ten ponownie ustalił wysokość proponowanej kary pieniężnej, eliminując niedociągnięcia w
zakresie ustalania związków przyczynowych między rozpatrywanymi okolicznościami faktycznymi a
sposobem ustalania wysokości proponowanej kary pieniężnej w oparciu o kryteria z art. 83 RODO oraz
wspólne standardy ustanowione przez EROD207. Kara pieniężna powinna być skuteczna,
proporcjonalna lub odstraszająca, zgodnie z wymogami art. 83 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem

203 W związku z tym EROD nie zajmuje żadnego stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii
podniesionych w tych sprzeciwach. EROD powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich
ocen, do których przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem
tych samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy
nadzorcze, których sprawa dotyczy.
204 Dotyczy to sprzeciwów zgłoszonych przez austriacki, niemiecki i włoski organ nadzorczy.
205 Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do
celów rozporządzenia 2016/679, WP253, przyjęte w dniu 3 października 2017 r. (zatwierdzone przez EROD w
dniu 25 maja 2020 r.).
206 RODO, motyw 150.
207 Wytyczne w sprawie sprzeciwu, pkt 34.
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okoliczności faktycznych sprawy208. Ponadto przy podejmowaniu decyzji o wysokości kary pieniężnej
wiodący organ nadzorczy powinien uwzględnić kryteria wymienione w art. 83 ust. 2 RODO.

184. Jeżeli chodzi o charakter, wagę i czas trwania stwierdzonego naruszenia art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5
RODO, art. 83 ust. 2 lit. a) RODO zawiera wymóg uwzględnienia między innymi charakteru, zakresu i
celu danego przetwarzania, a także liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz
rozmiaru poniesionej przez nie szkody.

185. EROD zgadza się z irlandzkim organem nadzorczym, że naruszeniem wymagającym rozpatrzenia nie
jest samo naruszenie ochrony danych osobowych, lecz przestrzeganie art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5
RODO, zgodnie z którymi naruszenie musi zostać zgłoszone właściwemu organowi nadzorczemu i
udokumentowane.

186. EROD zauważa, że irlandzki organ nadzorczy uwzględnia zarówno charakter przetwarzania, jak i liczbę
poszkodowanych osób, których dane dotyczą. Jeżeli chodzi o charakter przetwarzania, irlandzki organ
nadzorczy opisuje go jako platformę społecznościową umożliwiającą „mikroblogowanie”, na której
użytkownicy mają możliwość udokumentowania swoich przemyśleń w postaci „tweetów”. EROD
uważa, że przy ocenie charakteru przetwarzania należy również wziąć pod uwagę fakt, że „dane
przetwarzanie” wiązało się z przekazywaniem informacji przez osoby, których dane dotyczą, które
świadomie zdecydowały się na ograniczenie kręgu odbiorców tych informacji. EROD zauważa, że w
projekcie decyzji irlandzki organ nadzorczy stwierdził, co następuje: „Skutki dla indywidualnych
użytkowników i związana z nimi możliwość wystąpienia szkody będą uzależnione od ilości danych
osobowych, które zostały publicznie udostępnione, a także od charakteru tych danych osobowych. W
związku z tym wskazuję we wstępnym projekcie, że choć TIC nie potwierdziła dokładnego charakteru
danych, które zostały udostępnione publicznie wskutek naruszenia, można było racjonalnie
wywnioskować, że ze względu na liczbę poszkodowanych użytkowników i charakter usługi oferowanej
przez TIC część ujawnionych danych osobowych dotycząca przynajmniej niektórych użytkowników
będzie obejmowała wrażliwe kategorie danych oraz inne materiały o ściśle prywatnym charakterze”209.
Jednakże opierając się na uwagach TIC, irlandzki organ nadzorczy nadał temu czynnikowi mniejszą
wagę niż we wstępnym projekcie, ponieważ nie było bezpośrednich dowodów na wystąpienie szkód210.
EROD uważa jednak, że przy ocenie charakteru danego przetwarzania irlandzki organ nadzorczy
powinien był nadać dużą wagę faktowi, że „dane przetwarzanie” polega na przekazywaniu informacji
przez osoby, których dane dotyczą, które świadomie zdecydowały się na ograniczenie kręgu odbiorców
tych informacji. Irlandzki organ nadzorczy powinien był nadać dużą wagę temu faktowi ze względu na
to, że został on przywołany przez irlandzki organ nadzorczy w projekcie decyzji, w którym organ ten
uznał, że „duże rozmiary segmentu poszkodowanych użytkowników sprawiają, że zakres szkód
wynikających z naruszenia może być o wiele szerszy, w szczególności ze względu na charakter usługi
oferowanej przez TIC” oraz „prawdopodobieństwo, że wielu użytkowników będzie używać funkcji
ustawiania prywatności »tweetów«, by móc przedstawiać informacje i poglądy (w środowisku, które
uważają za prywatne i podlegające kontroli), których normalnie nie chcieliby ujawnić publicznie”211.

187. Co więcej, jeżeli chodzi o zakres danego przetwarzania, wydaje się, że irlandzki organ nadzorczy zastąpił
zakres przetwarzania liczbą poszkodowanych osób, których dane dotyczą. EROD uważa, że charakter i
zakres „przetwarzania”, które należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, nie dotyczą
operacji przetwarzania polegającej na (przypadkowym) ujawnieniu (naruszeniu ochrony danych

208 Wytyczne EROD w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, s. 7.
209 Projekt decyzji, pkt 14.51.
210 Zob. pkt 150 powyżej.
211 Projekt decyzji, pkt 14.51.



Przyjęto 49

osobowych) ani jej przyczyny, lecz raczej zakresu leżącego u jej podstaw przetwarzania danych przez
TIC, co opisano w poprzednim punkcie.

188. Według austriackiego organu nadzorczego moment, w którym administrator stwierdził naruszenie,
ma wpływ na wagę naruszenia art. 33 ust. 1 RODO. Austriacki organ nadzorczy stwierdził w swoim
sprzeciwie, że nie zgadza się z tym, w jaki sposób należało ustalić lub ocenić moment, w którym
administrator powinien był stwierdzić naruszenie ochrony danych. Dokładniej rzecz ujmując, austriacki
organ nadzorczy argumentował w swoim sprzeciwie, że TIC powinna była zgłosić naruszenie ochrony
danych w ciągu 72 godzin od stwierdzenia błędu przez podmiot przetwarzający. Przyczyniło się to do
tego, że austriacki organ nadzorczy ocenił naruszenie art. 33 ust. 1 RODO jako „poważne”.

189. W tym względzie EROD przypomina, że w „Wytycznych dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony
danych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679” („WP250”)212, które zostały zatwierdzone przez EROD,
stwierdzono, że „[k]ażdy plan reagowania na naruszenia powinien koncentrować się przede wszystkim
na zapewnieniu ochrony osobom fizycznym i ich danym osobowym. Dlatego też mechanizm zgłaszania
naruszeń powinien być postrzegany jako narzędzie przyczyniające się do poprawy przestrzegania
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych”213.

190. Zgodnie z ww. „Wytycznymi dotyczącymi zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych” należy
uznać, że administrator „stwierdził” wystąpienie naruszenia w momencie, w którym uzyskał
wystarczającą dozę pewności co do tego, że doszło do wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, który
doprowadził do ujawnienia danych osobowych214. Ponieważ administrator korzysta z usług podmiotu
przetwarzającego, aby realizować swoje cele, należy zasadniczo uznać, że administrator „stwierdził”
naruszenie, kiedy poinformował go o nim podmiot przetwarzający215. RODO nakłada jednak na
administratora obowiązek zapewnienia terminowego „stwierdzania” wystąpienia wszelkich naruszeń,
aby zapewnić możliwość podjęcia stosownych działań216, oraz stanowi, że „administrator może
przeprowadzić krótkie postępowanie, aby ustalić, czy faktycznie doszło do danego naruszenia. Do
momentu zakończenia tego postępowania nie można uznać, że administrator »stwierdził« wystąpienie
naruszenia”217. W wytycznych doprecyzowano jednak, że to wstępne postępowanie powinno
rozpocząć się możliwie jak najszybciej, a następnie można przeprowadzić bardziej szczegółowe
postępowanie218.

191. W wytycznych stwierdzono zatem wyraźnie, że administrator, a tym samym i podmiot przetwarzający,
mają podjąć pilne działania. „W większości przypadków takie wstępne działania powinny zostać
zakończone wkrótce po otrzymaniu początkowego ostrzeżenia (tj. w momencie powzięcia przez
administratora lub podmiot przetwarzający podejrzenia o możliwości wystąpienia incydentu
bezpieczeństwa mogącego wywrzeć wpływ na dane osobowe) – działania te mogą zostać zakończone
w późniejszym terminie wyłącznie w wyjątkowych przypadkach”219.

192. W związku z powyższym EROD zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w ocenie irlandzkiego
organu nadzorczego, zgodnie z którym nie można zakładać, że administrator stwierdził wystąpienie

212 Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 2016/679, WP250 rev.01, zatwierdzone przez EROD (zwane dalej „Wytycznymi dotyczącymi
zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”).
213Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 5.
214 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 10–11.
215 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 13.
216 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 11.
217 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 11 (wyróżnienie dodano).
218 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 11.
219 Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, s. 12 (wyróżnienie dodano).
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incydentu bezpieczeństwa w momencie, gdy podmiot przetwarzający zdał sobie sprawę, że do niego
doszło. Zgodnie z Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 dotyczącymi zgłaszania naruszeń ochrony
danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez EROD, zanim będzie można założyć, że
„stwierdzono” wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, musi istnieć wystarczająca doza
pewności, że doszło do tego naruszenia. Z okoliczności faktycznych przedstawionych w projekcie
decyzji nie wynika jasno, czy stało się tak przed dniem 3 stycznia 2019 r. W tym przypadku austriacki
organ nadzorczy nie dowiódł, że TIC uzyskała wystarczającą dozę pewności co do tego, iż do naruszenia
ochrony danych doszło przed momentem, w którym TIC według ustaleń irlandzkiego organu
nadzorczego stwierdziła naruszenie. W związku z tym EROD uważa, że nie ma konieczności zmiany
oceny wagi naruszenia w związku ze wskazaniem innego momentu, w którym administrator stwierdził
naruszenie ochrony danych.

193. Co więcej, w odniesieniu do wagi naruszenia, EROD zgadza się z irlandzkim organem nadzorczym, że
przestrzeganie art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego
funkcjonowania systemu nadzoru i egzekwowania przepisów.

194. Jeżeli chodzi o sprzeciw zgłoszony przez austriacki organ nadzorczy dotyczący umyślnego charakteru
naruszenia, EROD uznaje, że w sprzeciwie tym nie wykazano w wystarczający sposób, że od momentu
powzięcia wiedzy o naruszeniu, administrator celowo uchybiał ciążącemu na nim obowiązkowi
dochowania należytej staranności.

195. Jeżeli natomiast chodzi o nieumyślny charakter naruszenia, EROD uważa, że spółka, dla której
przetwarzanie danych osobowych stanowi jeden z głównych elementów prowadzonej działalności,
powinna posiadać wystarczające procedury dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych,
w tym działań naprawczych, które będą jej również umożliwiały wywiązywanie się z obowiązku
zgłoszenia naruszenia wynikającego z art. 33 ust. 1 RODO. Ta przesłanka oznacza konieczność
uwzględnienia dodatkowej przesłanki w analizie wagi naruszenia.

196. EROD przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej odstraszająca kara to taka, która ma rzeczywiście odstraszające skutki220. W tym zakresie
można dokonać rozróżnienia między prewencją ogólną (zniechęcania innych do popełnienia tego
samego naruszenia w przyszłości) a prewencją szczególną (zniechęcania ukaranego do ponownego
popełnienia tego samego naruszenia)221. Co więcej, surowość kar musi być współmierna do wagi
naruszeń, za które kary te są nakładane222. Oznacza to, że kary pieniężne nie mogą być
nieproporcjonalne w stosunku do zakładanego celu, czyli zapewnienia przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, i że kwota kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo
powinna być proporcjonalna do naruszenia ocenianego całościowo, w szczególności z uwzględnieniem
wagi tego naruszenia223.

197. Chociaż wiodący organ nadzorczy wspomniał w projekcie decyzji o wymogu, że kara pieniężna musi
być odstraszająca i proporcjonalna, EROD uważa, że wiodący organ nadzorczy nie uzasadnił w
wystarczającym stopniu, w jaki sposób zaproponowana kara pieniężna spełnia te wymogi. W
szczególności EROD zauważa, że wiodący organ nadzorczy przechodzi od ustalenia maksymalnej

220 Zob. opinia rzecznika generalnego L.A. Geelhoeda z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyroku z dnia 12 lipca
2005 r., Komisja Europejska/Francja, C-304/02, ECLI:EU:C:2005:444, pkt 39.
221 Zob. między innymi wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Versalis SpA/Komisja Europejska, C-511/11,
ECLI:EU:C:2013:386, pkt 94.
222 Wyrok TSUE z dnia 25 kwietnia 2013 r., Asociaţia Accept, C-81/12.
223 Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r., Marine - Harvest, T-704/14.
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wysokości kary pieniężnej (mianowicie 60 mln USD) do określenia proponowanego przedziału kary
pieniężnej (od 150 000 do 300 000 USD), nie wyjaśniając dokładniej, jakie przesłanki skłoniły wiodący
organ nadzorczy do wskazania tego konkretnego przedziału224. Oprócz ogólnego nawiązania do
istotnych czynników z art. 83 ust. 2 RODO wybór zaproponowanej wartości procentowej (od 0,25 do
0,5%) maksymalnej możliwej kary pieniężnej wynikającej z art. 83 ust. 4 RODO nie został w jasny
sposób umotywowany.

198. W tym zakresie EROD wyjaśniła powyżej powody, dla których wiodący organ nadzorczy powinien był
nadać większą wagę przesłance dotyczącej charakteru, zakresu i nieumyślności naruszenia w swoim
projekcie decyzji, w związku z czym EROD uważa, że proponowany przedział kary pieniężnej powinien
zostać odpowiednio zmieniony.

8.4.3 Wnioski

199. W wyniku przeprowadzonej oceny EROD uważa, że kara pieniężna zaproponowana w projekcie decyzji
jest za niska i w związku z tym nie spełnia swojego celu jako działanie naprawcze, w szczególności zaś
nie spełnia wymogów określonych w art. 83 ust. 1 RODO, zgodnie z którymi powinna być skuteczna,
odstraszająca i proporcjonalna.

200. EROD zwraca się zatem do irlandzkiego organu nadzorczego o ponowną ocenę przesłanek będących
podstawą ustalenia wysokości kary pieniężnej225, która zostanie nałożona na TIC, tak aby była ona
adekwatna do okoliczności faktycznych sprawy.

201. EROD zauważa, że analiza sprzeciwów została ograniczona do istoty sprzeciwów, które należy uznać za
mające znaczenie dla sprawy i uzasadnione. Zakres przeprowadzonej przez EROD analizy dotyczącej
ustalenia wysokości kary pieniężnej jest w związku z tym ograniczony do analizy samej metody
ustalenia wysokości tej kary. Analiza ta nie stanowi dorozumianego ani wyraźnego potwierdzenia przez
EROD analizy przeprowadzonej przez wiodący organ nadzorczy w odniesieniu do naruszenia art. 33
ust. 1 lub art. 33 ust. 5 RODO bądź kwalifikacji prawnej odpowiednio Twitter, Inc. i TIC. EROD powtarza,
że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich ocen, do których przeprowadzenia EROD
może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem tych samych stron, zważywszy
na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których
sprawa dotyczy.

9 WIĄŻĄCA DECYZJA

202. W świetle powyższego oraz w związku z zadaniem EROD wynikającym z art. 70 ust. 1 lit. t) RODO
dotyczącym wydawania wiążących decyzji zgodnie z art. 65 RODO, Rada wydaje następującą wiążącą
decyzję zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) RODO:

203. W przedmiocie sprzeciwów dotyczących kwalifikacji administratora i podmiotu przetwarzającego oraz
właściwości wiodącego organu nadzorczego:

 EROD postanawia nie zobowiązywać irlandzkiego organu nadzorczego do wprowadzenia zmian w
jego projekcie decyzji na podstawie zgłoszonych sprzeciwów, ponieważ nie spełniają one
wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

224 Projekt decyzji, pkt 15.19 i 15.20.
225 Najlepiej byłoby, gdyby zostało to podane już w projekcie decyzji na mocy art. 60 RODO.
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204. W przedmiocie sprzeciwów dotyczących naruszeń art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 5 RODO stwierdzonych
przez wiodący organ nadzorczy:

 W odniesieniu do sprzeciwu francuskiego organu nadzorczego dotyczącego braku naruszenia
art. 33 ust. 1 RODO, sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego dotyczącego ustalenia dnia
rozpoczęcia biegu terminu dla naruszenia art. 33 ust. 1 RODO oraz sprzeciwu włoskiego organu
nadzorczego dotyczącego naruszenia art. 33 ust. 5 RODO EROD postanawia nie zobowiązywać
irlandzkiego organu nadzorczego do wprowadzenia zmian w jego projekcie decyzji na podstawie
zgłoszonych sprzeciwów, ponieważ nie spełniają one wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

205. W przedmiocie sprzeciwów dotyczących ewentualnych kolejnych (lub alternatywnych) naruszeń RODO
wskazanych przez organy nadzorcze, których sprawa dotyczy:

 W odniesieniu do sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego dotyczącego możliwego
naruszenia art. 5 ust. 1 lit. f), art. 24 i art. 32 RODO, a także sprzeciwu włoskiego organu
nadzorczego dotyczącego możliwego naruszenia art. 5 ust. 2 RODO EROD postanawia, mimo że
sprzeciwy te spełniają wymogi art. 4 pkt 24 RODO, nie zobowiązywać irlandzkiego organu
nadzorczego do wprowadzenia zmian w jego projekcie decyzji, ponieważ znane elementy stanu
faktycznego zawarte w projekcie decyzji oraz w sprzeciwach nie są wystarczające, aby umożliwić
EROD stwierdzenie istnienia naruszeń art. 5 ust. 1 lit. f), art. 5 ust. 2, art. 24 i art. 32 RODO.

 W odniesieniu do sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego dotyczącego możliwego
naruszenia art. 33 ust. 3 RODO, sprzeciwu francuskiego organu nadzorczego dotyczącego
możliwego naruszenia art. 28 i 32 RODO, sprzeciwu węgierskiego organu nadzorczego
dotyczącego możliwego naruszenia art. 5 ust. 1 lit. f), art. 32 i art. 34 RODO, a także sprzeciwu
włoskiego organu nadzorczego dotyczącego możliwego naruszenia art. 28 RODO EROD
postanawia nie zobowiązywać irlandzkiego organu nadzorczego do wprowadzenia zmian w jego
projekcie decyzji na podstawie zgłoszonych sprzeciwów, ponieważ nie spełniają one wymogów
art. 4 pkt 24 RODO.

206. W przedmiocie sprzeciwu dotyczącego decyzji wiodącego organu nadzorczego o nieudzielaniu
upomnienia:

 W odniesieniu do sprzeciwu niemieckiego organu nadzorczego dotyczącego decyzji irlandzkiego
organu nadzorczego o nieudzielaniu upomnienia EROD postanawia nie zobowiązywać
irlandzkiego organu nadzorczego do wprowadzenia zmian w jego projekcie decyzji na podstawie
zgłoszonego sprzeciwu, ponieważ nie spełnia on wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

207. W przedmiocie sprzeciwu dotyczącego ustalenia wysokości kary pieniężnej proponowanego przez
wiodący organ nadzorczy:

 W odniesieniu do sprzeciwu węgierskiego organu nadzorczego dotyczącego niewystarczająco
odstraszającego charakteru kary pieniężnej EROD postanawia nie zobowiązywać irlandzkiego
organu nadzorczego do wprowadzenia zmian w jego projekcie decyzji na podstawie zgłoszonego
sprzeciwu, ponieważ nie spełnia on wymogów art. 4 pkt 24 RODO.

 W odniesieniu do sprzeciwu austriackiego organu nadzorczego oraz sprzeciwu włoskiego organu
nadzorczego dotyczących niewystarczająco odstraszającego charakteru kary pieniężnej EROD
stwierdza, że sprzeciwy te spełniają wymogi art. 4 pkt 24 RODO i zobowiązuje irlandzki organ
nadzorczy do ponownej oceny przesłanek, na których organ ten opiera się w celu ustalenia
wysokości kary pieniężnej, która zostanie nałożona na TIC, oraz do wprowadzenia zmian w
projekcie decyzji poprzez zwiększenie wysokości kary pieniężnej, tak aby zapewnić, że osiągnie
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ona swój cel jako działanie naprawcze i spełni wymogi skuteczności, odstraszającego charakteru i
proporcjonalności określone w art. 83 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem kryteriów określonych w
art. 83 ust. 2 RODO.

10 UWAGI KOŃCOWE

208. Niniejsza wiążąca decyzja skierowana jest do irlandzkiego organu nadzorczego oraz do organów
nadzorczych, których sprawa dotyczy. Irlandzki organ nadzorczy przyjmie swoją ostateczną decyzję na
podstawie tej wiążącej decyzji, zgodnie z art. 65 ust. 6 RODO.

209. Jeżeli chodzi o sprzeciwy uznane za niespełniające wymogów art. 4 pkt 24 RODO, EROD nie zajmuje
stanowiska co do istoty jakichkolwiek znaczących kwestii podniesionych w tych sprzeciwach. EROD
powtarza, że jej obecna decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich ocen, do których
przeprowadzenia EROD może zostać wezwana w innych sprawach, w tym również z udziałem tych
samych stron, zważywszy na treść odpowiedniego projektu decyzji i sprzeciwów zgłoszonych przez
organy nadzorcze, których sprawa dotyczy.

210. Zgodnie z art. 65 ust. 6 RODO irlandzki organ nadzorczy przekazuje swoją ostateczną decyzję
przewodniczącemu w terminie miesiąca po otrzymaniu wiążącej decyzji.

211. Po jej przekazaniu przez irlandzki organ nadzorczy wiążąca decyzja zostanie opublikowana zgodnie z
art. 65 ust. 5 RODO.

212. Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. y) RODO ostateczna decyzja irlandzkiego organu nadzorczego przekazana
EROD zostanie wpisana do rejestru decyzji, które zostały objęte mechanizmem spójności.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)


