„Lubię to” prowadzi do współadministrowania danymi osobowymi
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Podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich witrynach internetowych są wspólnie
z Facebookiem (dostawcą wtyczki społecznościowej) administratorami danych osobowych osób
korzystających z witryn takich podmiotów. Przy czym odpowiedzialność tych podmiotów ogranicza się
do operacji zbierania danych oraz ich transmisji do Facebooka. Taki wniosek płynie z wyroku, który 29
lipca 2019 r. wydał Trybunał Sprawiedliwości UE, sygn. C-40/17.
Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina podmiotom korzystającym z wtyczek
społecznościowych Facebooka „Lubię to”, aby wypełniać wobec osób korzystających z witryn
obowiązek informacyjny (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ─ RODO). Osoba
odwiedzająca taką witrynę musi wiedzieć, że operator przekazuje jej dane Facebookowi. Dane to
informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika.
Sklepy internetowe czy inne podmioty prowadzące działalność przez Internet powinny uzupełnić klauzule
informacyjne na swoich stronach internetowych, jeżeli dotychczas takich informacji nie zamieściły,
a korzystają z wtyczki „Lubię to”. Obowiązek informacyjny powinien być spełniony przed
gromadzeniem i przekazywaniem danych Facebookowi.
Kolejna istotna dla operatorów witryn kwestia, to konieczność dysponowania przesłanką do
przetwarzania danych osobowych w zakresie przekazywania tych danych portalowi społecznościowemu
Facebook (zgoda, prawnie uzasadniony interes). Zgoda osoby, której dane dotyczą musi być uprzednia,
a więc wyrażona przed rozpoczęciem gromadzenia i przekazywania danych. Co więcej, klauzula zgody
na przekazywanie danych Facebookowi powinna być sformułowana odrębnie od klauzul zgód na
przetwarzanie danych osobowych w innych celach i powinna spełniać wszystkie przesłanki o których
mowa w RODO.
Kolejna niezbędna czynność, to uwzględnienie przez wspomnianych operatorów w ich politykach
bezpieczeństwa kwestii przekazywania danych osobowych Facebookowi w związku z korzystaniem
z wtyczki „Lubię to”.
Warto zauważyć także, że podmioty będące współadministratorami powinny w przejrzysty sposób
określić odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków
wynikających z RODO (art. 26 ust. 1 RODO). Jest to istotne w szczególności w odniesieniu do
wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków
w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
Ponieważ operatorzy witryn internetowych wraz z dostawcą wtyczki społecznościowej (Facebook),
w zakresie zbierania i transmisji danych Facebookowi, zostali uznani przez Trybunał Sprawiedliwości UE
za współadministratoratorów danych osobowych osób odwiedzających te witryny muszą pamiętać
o jeszcze jednej ważnej czynności. Powinni oni zapewnić, aby osoba, której dane dotyczą miała całkowitą
pewność, do którego administratora danych się zwrócić, jeżeli zamierza wykonać prawo lub prawa
przysługujące jej na mocy RODO (art. 26 ust. 2 RODO).
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