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• Europejski Inspektor Ochrony Danych  (EIOD) udzielił Parlamentowi 

Europejskiemu kary nagany oraz nakazał aktualizację informacji o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem plików cookies na 

strona internetowych Parlamentu. 

• EIOD wskazał także, że na podstawie raportu skarżący twierdzili, że dedykowana 

strona internetowa Parlamentu Europejskiego (w momencie złożenia pierwszej 

reklamacji) zawierała „cookie strony trzeciej” oraz łącznie 150 “żądań” stron 

trzecich, w tym „kilka trackerów”, które należał do firmy zlokalizowanej w 

USA. 

• Parlament stwierdził, że „niestety i bez żadnych instrukcji wydanych przez 

Parlament Europejski w tym zakresie pliki cookie Google były obecne i aktywne na 

stronie internetowej od 30 września do 4 listopada 2020 roku”. 

• EIOD nadto wskazuję, że śledzące pliki cookie, takie jak pliki cookie Stripe i Google 

analytics, są brane pod uwagę jako dane osobowe, nawet jeśli tradycyjne parametry 

tożsamości śledzonych użytkowników są nieznane lub zostały usunięte przez 

tracker po pobraniu. 

• EIOD jest zdania, że przekazywanie danych osobowych do Stany Zjednoczone 

mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostaną ujęte w skuteczne środki 

uzupełniające w celu zapewnienia zasadniczo równoważny poziom ochrony 

przekazywanych danych osobowych. 
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• W decyzji z grudnia 2021 r. Austriacki organ ochrony danych osobowych 

(DSB) wskazał, że przekazywanie danych, uznanych za dane osobowe, do 

podmiotu znajdującego się w USA (Google Analytics) nie spełniało wymagań 

wskazanych w rozdziale V RODO. 
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• W styczniu 2022 r. Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała wytyczne 

1/2021 w zakresie przykładów dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, 

które zostały przyjęte w grudniu 2021 r. 

• Wytyczne te zawierają osiemnaście przykładów naruszeń ochrony danych wraz 

z oceną ryzyka naruszenia prawa i wolności osób, których danych dotyczą i 

wskazaniem czy naruszenie podlega zgłoszeniu do organu nadzorczego oraz 

wymaga zawiadomienia osoby o wysokim ryzyku naruszenia. 

• Wskazane przez EORD działania dotyczą przykładów naruszeń ochrony danych 

osobowych spowodowanych m.in. użyciem oprogramowania ransomware, 

wykorzystania podatności w internetowej bazie administratora danych, błędnie 

wysłanej wiadomości e-mail.  
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