ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z wystąpieniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazującym PKN
ORLEN S.A. niezwłoczne zawiadomienie osób, których dane osobowe zostały naruszone oraz
przekazania im zaleceń odnośnie zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków,
informujemy, iż w dniu 17.04.2021 r. na stacji nr 770 w Skarszewach przy ulicy Kościerskiej 5
doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w wyniku nieuprawnionego udostępnienia
osobie trzeciej nagrania z wizerunkiem klientów stacji, pochodzącego z systemu monitoringu
wizyjnego Stacji Paliw należącej do PKN ORLEN S.A.
Nagranie udostępnione nieuprawnionej osobie zostało opublikowane przez nią na jednym z
profili serwisu społecznościowego Facebook. Upublicznione nagranie przedstawiało moment
tankowania na Stacji Paliw, markę i nr rejestracyjny samochodu oraz wizerunki i zachowanie
osób tankujących. Podpis pod opublikowanym nagraniem sugerował dokonanie przez jedną z
tych osób czynu zabronionego. Nagranie zostało usunięte z profilu Facebook, bezpośrednio
po powzięciu przez PKN ORLEN S.A. informacji o zaistniałym naruszeniu.
Udostępnienie nagrania z systemu monitoringu było wynikiem nieuprawnionego działania
pracownika naszego partnera biznesowego i odbyło się niezgodnie z obowiązującymi w PKN
ORLEN S.A. procedurami.
Naruszenie zostało zgłoszone przez PKN ORLEN S.A. do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Naruszenie poufności danych, powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności dla podmiotu danych, w związku z czym konieczne jest zawiadomienie osób, których
ochronę danych naruszono.
Informujemy, iż następstwem naruszenia ochrony danych osobowych może być:
•

•

•

Naruszenie dobrego imienia poprzez negatywne postrzeganie w kręgu osób
znajomych, które mogły zapoznać się z zamieszczonym nagraniem w Internecie lub
uzyskać informacje o jego treści od innych osób, które rozpoznały wizerunek osoby,
której dane upubliczniono. Ujawnione w nagraniu informacje wskazujące na
ewentualną możliwość uczestniczenia przez osobę, której dane upubliczniono w
popełnieniu czynu zabronionego będą wykorzystywane przez osoby trzecie do
przypisania osobie, której dane upubliczniono zachowań negatywnych, społecznie
krytykowanych, określających tę osobę jako dokonującą czynów nielegalnych,
niezgodnych z prawem, karalnych.
Dokonywanie przez osoby trzecie prób naruszenia prywatności i dobrego imienia
osoby, której dane upubliczniono. Po identyfikacji wizerunku osoby, której dane
upubliczniono przez takie osoby, mogą one próbować dotrzeć do osoby, której dane
upubliczniono bezpośrednio by wyrazić krytykę jej postępowania lub w przypadku
posiadania przez osoby, której dane upubliczniono profili na portalach
społecznościowych mogą umieszczać na nich negatywne opinie na jej temat.
Naruszenie dobrego imienia członków najbliższej rodziny osoby, której dane
upubliczniono. Negatywne opinie na temat osoby, której dane upubliczniono wyrażane
przez osoby trzecie mogą również powodować naruszenie dobrego imienia najbliższej
rodziny tej osoby. Może to powodować negatywny stosunek otoczenia do członków
rodziny osoby, której dane upubliczniono, który może dotyczyć wielu aspektów ich
życia w relacjach osobistych oraz służbowych.

Prosimy o szczególną ostrożność i zachowanie poniższych zasad bezpieczeństwa:
•

•
•

•

Zgłaszanie ewentualnych negatywnych reakcji i działań osób trzecich prezentowanych
w stosunku do osoby, której dane upubliczniono i członków rodziny osoby, której dane
upubliczniono, odpowiednim organom uprawnionym do podejmowania stosownych
działań (np. Policja, Prokuratura).
Zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom,
zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.
Ostrzeżenie najbliższej rodziny o możliwości występowania wobec nich negatywnych
zachowań osób trzecich. Poinformowanie członków rodziny o konieczności
zachowania ostrożności przy kontaktach z nieznajomymi osobami.
Rozważenie zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu
zapobieżenia lub umożliwienia prewencyjnego działania tych organów mającego na
celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony dla osoby, której dane upubliczniono
i członków najbliższej rodziny osoby, której dane upubliczniono.

Zapewniamy, że w PKN ORLEN S.A. przywiązujemy wysoką wagę do ochrony danych
osobowych. Podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie podobnym sytuacją
w przyszłości, m.in.: komunikację z pracownikami naszych partnerów biznesowych w zakresie
przestrzegania obowiązujących w PKN ORLEN S.A. procedur dotyczących udostępniania
materiałów z monitoringu wyłącznie podmiotom uprawnionym.
W przypadku dodatkowych pytań lub woli przekazania dodatkowych informacji w
związku z zaistniałym naruszeniem, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony
danych, Panem Andrzejem Kamińskim pod adresem email: daneosobowe@orlen.pl,
który udzieli wszelkich informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

