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Один рік після… 
Світ. Штрафи. GDPR

До річниці найбільш страшної да-
ти для всіх компаній світу, які збира-
ють персональні дані євро пейських 
громадян, залишилося лише декіль-
ка днів. 25.05.2018 р. — це дата, якої 
всі боялися та з нетерпінням чекали, 
особ ливо юристи. Сьогодні євро-
пейські та американські юристи 
зай маються захистом персональних 
даних вже на щоденній основі. Ще 
3 роки тому юристи почали вибудо-
вувати нову практику транскордон-
ного захисту персональних даних, 
якої раніше не існувало. Все це 
завдяки Раді Євро пейського Сою-
зу та Євро пейському Парламенту, 
які розробили та прий няли General 
Data Protection Regulation, GDPR; 
Regulation (EU) 2016/679 — Загаль-
ний регламент про захист даних, 
який мав би змінити світ і сприй-
няття захисту персональних даних 
громадянами та бізнесом. Однак чи 
відбулися ці зміни насправді? Чи не 
став той надзвичай ний бум просто 
роздутою проб лемою, яка на прак-
тиці нічого не змінила?

Щоб це зрозуміти, необхідно ро-
зібратися з питанням, яким лякали 
найбільше — штрафами, які мають 
максимальний розмір 20 млн євро 
або до 4% від річного світового обігу 
компанії за поперед ній фінансовий 
рік (залежно від того, що більше). 
Нещодавно моя бельгійська колега 
сказала: «Можливо, це звучить жах-
ливо щодо моїх клієнтів, але я вже 
мрію про той день, коли піду в суд 
захищати їхні інтереси після того, як 
вони порушать вимоги GDPR та їм 
загрожуватиме величезний штраф».

Насправді, юристам дуже ціка-
во стежити за тим, як органи євро-
пейських країн, відповідальні за 
захист персональних даних, почи-
нають накладати штрафи на поруш-
ників. Перші штрафи вже були на-

кладені в різних країнах Європи. 
Можливо, це не зовсім те, чого всі 
очікували, але процес вже запуще-
ний. Звісно, всі чекають на макси-
мальні штрафи, але я вважаю, що 
тут надважливо, щоб штрафувати 
почали абсолютно всіх порушників, 
а також щоб вимоги GDPR запрацю-
вали для всіх однаково.

Цікаво, що минулий рік не був 
однаково активним у питанні на-
кладення штрафів на компанії в різ-
них країнах Європи. Деякі країни 
запровадили, так би мовити, додат-
ковий перехідний період для бізне-
су. Наприк лад, у Фінляндії тільки 
25.04.2019 р. був призначений За-
ступник омбудс мена з питань захи-
сту даних, який має повно важення 
накладати штрафи. Німецькі органи 
просто не справляються з обсягом 
скарг, які надходять від громадян, 
тому можна з впевненістю сказа-
ти, що цей рік для нас усіх був пе-
рехідним.

В цьому огляді я сфокусуюся на 
основних штрафах в різних країнах, 
хоча є прик лади дуже маленьких 
штрафів у розмірі 1 тис. євро, які 
не стали новиною навіть на регіо-
нальному рівні.

Велика Британія
Порушники: AggregateIQ
Дата накладення штрафу: жов-

тень 2018 р.
Розмір штрафу: 20 млн євро

Чому?
Британський регулятор (ICO) 

зобо в'язав канадську консалтинго-
ву компанію AggregateIQ виплатити 

штраф за незакон ний збір та оброб-
ку даних користувачів соціальних 
мереж для проведення цілеспрямо-
ваних агітацій них кампаній. Хоча 
AggregateIQ технічно не є компанією 
ЄС, вона підпадає під юрисдикцію 
GDPR, оскільки обробка нею персо-
нальних даних пов'язана з поведін-
кою користувачів, що знаходяться 
в межах ЄС.

AggregateIQ звинувачується в об-
робці даних громадян для цілей, 
яких вони не очікували. Порушення 
принципу прозорості, який здійсни-
ла AggregateIQ як конт ролер даних, 
полягає в тому, що компанія не по-
відомляла людей про використання 
їхньої інформа ції, як того вимагає 
ст. 14 GDPR. ICO стверджує, що ком-
панія не мала правової основи для 
обробки персональних даних згід-
но зі ст. 6 GDPR. Наразі AggregateIQ 
намагається оскаржити штраф, але, 
ймовірно, компанії все ж таки його 
доведеться сплатити.

Франція
Порушник: Google
Дата накладення штрафу: січень 

2019 р.
Розмір штрафу: 50 млн євро

Чому?
Google отримав цей штраф, 

оскільки компанія порушила два 
принципи GDPR. Принциповим бу-
ло питання не стосовно факту отри-
мання Google згоди, а стосовно того, 
як компанія отримала цю згоду.

• Недостатня прозорість. Що це 
означає? Google допустила помилку 
в тому, як отримала згоду її корис-

тувачів на зберігання та обробку 
даних, оскільки важлива інформа-
ція, що стосується мети обробки 
та періоду зберігання даних, була 
розпорошена у кількох документах 
компанії.

• Нечіткі договори на згоду. По-
верхневі договори Google на отри-
мання згоди та поперед ньо простав-
лені галочки біля поля реє страції 
суперечать принципам GDPR, 
оскільки згода повинна бути «деталі-
зованою, вільно наданою, інформо-
ваною та передбачати позитивні дії».

З усіх статей GDPR, які поруши-
ла Google, саме Right to Be Forgotten 
і Privacy by Design and by Default 
є найбільш суттєвими. Велика кіль-
кість користувачів Google та суттє-
вість порушених норм вплинули на 
розмір штрафу, який був накладений 
французьким регулятором CNIL.

Данія
Порушники: Taxa 4X35 (служба 

таксі)
Дата накладення штрафу: бере-

зень 2019 р.
Розмір штрафу:  близько 

160 тис. євро

Чому?
Можливо, це один з найбільш по-

казових та простих прик ладів пору-
шення вимог регуляції. Компанія- 
порушниця — служба таксі, яка 
протягом 5-ти років утримувала дані 
своїх клієнтів без належних причин. 
Компанія повідомила службу захи-
сту користувачів, що вона анонімі-
зує інформа цію про клієнтів після 
2-х років, але орган пізніше виявив, 
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що компанія лише видалила імена зі 
своєї сис теми, зберігаючи телефон ні 
номери ще на 3 роки. Компанія по-
яснила зберігання телефонів своїх 
користувачів тим, що вони є неод-
мінною складовою їхньої бази да-
них. Однак орган відповів, що це не 
надає їй пава зберігати інформа цію, 
яку компанія зобо в'язана видаляти 
після 2-х років, ще на 3 роки.

Один з основних принципів захи-
сту даних полягає в тому, що оброб-
лятися має лише необхідна для ком-
панії інформа ція, а коли компанія 
її більше не потребує, інформа цію 
необхідно негай но видалити. Саме 
цей принцип був порушений компа-
нією Taxa 4X35. Хоча наразі розмір 
штрафу є рекомендованим, вірогід-
но, суд винесе рішення приблизно 
в такому розмірі, оскільки зараз всі 
докази проти компанії.

Австрія
Порушники: австрійський підпри-

ємець
Дата накладення штрафу: жов-

тень 2018 р.
Розмір штрафу: 4,8 тис. євро

Чому?
Австрійський приватний підпри-

ємець був оштрафований, оскільки 
він повісив камеру зовнішнього спо-
стереження CCTV зовні своєї будів-
лі та не позначив її належним чи-
ном. Його камера фільмувала знач ну 
час тину пішохідної зони, що є пуб-
лічною зоною, однак він не мав пра-
ва на постій ній основі знімати лю-
дей, які потрап ляли в зону роботи 
камери.

Німеччина
Порушники: Knuddels.de (соціаль-

на мережа/платформа для обміну 
повідомленнями)

Дата накладення штрафу: ли-
стопад 2018 р.

Розмір штрафу: 20 тис. євро

Чому?
Німецька соціальна мережа 

стала однією з перших, яка була 
оштрафована після порушення, 
що скомпрометувало особисту 
інформа цію 330 тис. користува-
чів, включно з їхніми паролями 
та адресами електрон ної пошти. 
Цікаво в цій ситуації, що штраф 
за знач не порушення був накла-
дений у розмірі 20 тис. євро і був 
низький, якщо порівнювати з тим, 
що відповідно до серйозності пору-
шення та згідно з вимогами GDPR 

він мав би сягнути 10 млн євро або 
2% від загального світового річ-
ного обігу організації. Маленький 
розмір штрафу пояснювався тим, 
що організація доклала знач них 
зусиль, щоб своє часно повідомити 
про порушення Німецький орган 
захисту даних LfDI, а також своїх 
клієнтів. До того ж зразкова спів-
праця компанії з реаліза цією ке-

рівних принципів та рекомендацій 
GDPR допомогла зменшити розмір 
штрафу.

Португалія
Порушники: лікарня поблизу Лі-

сабона
Дата накладення штрафу: гру-

день 2018 р.
Розмір штрафу: 400 тис. євро

Чому?
Португальська комісія із захисту 

даних (CNPD) наклала штраф на од-
ну з лікарень Португалії. В її сис темі 
зберігання медичних записів вия-
вилася вразливість, яка доз воляла 
отримати доступ до даних пацієнтів 
за допомогою фальшивих профілів 
спів робітників. Хоча в лікарні пра-
цювало лише 296 лікарів, у сис темі 
виявили 985 зареє строваних акаун-
тів. Також лікарям надавали загаль-
ний доступ до всіх файлів пацієнтів, 
незалежно від спеціальності лікаря, 
таким чином поставивши під загро-
зу велику кількість пацієнтів.

Висновки
Як видно з огляду, розмір штрафу 

може варіюватися від кількох ти-
сяч до десятків мільйонів євро. Його 
характер та розмір залежатиме від 
багатьох чинників. Наприк лад, від 
того, яку норму GDPR було пору-
шено, як довго, яку кількість людей 
охоп лювало порушення тощо. Підхід 
до накладення штрафу є комплекс-
ним і завжди включатиме багато 
чинників.

Отже, перший рік дії закону про 
GDPR був достатньо неодно знач ним 
як для органів, які накладають штра-
фи, так і для порушників. Насправді, 
одного року для дії нового закону 
завжди мало, особ ливо якщо йдеться 
про такий закон як GDPR — закон, 
що має змінити ставлення світу до 
персональних даних. З одного боку, 
це був рік великого успіху для GDPR, 
але з іншого боку, це був рік прома-
хів. Далі буде більше порушень і на-
кладень штрафів. З часом ці штрафи 
стануть звичай ною буденністю для 
юристів, суддів та бізнесу. 

Цьогорічна зустріч учасників 
INTA була рекордною, адже в ній 
взяли учать 11 тис. осіб зі 100 країн 
світу. Ми попросили безпосеред-

ніх свідків щорічного зібрання від 
Украї ни поділитися своїми вражен-
нями та окреслити основні тенден-
ції цього заходу.

Про що говорили 
на INTA 2019

Аргумент. Позиція. Ідея

Іларіон ТОМАРОВ, 
радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Для себе я виділив низку кла-
сичних тем, які з року в рік 
(2019 р. не став винятком) 
обговорюють на INTA. Перша 
традицій на тема — продаж 
підробок. Якщо знайти виробни-
ка важко, тоді варто докласти 
зусиль для протидії продавцю. 
Більшість підробок розповсю-
джується через веб- сайти. Та-
кі гіганти онлайн- комерції як 
Amazon, Alibaba та eBay актив-
но запроваджують моніторинг 
порушень та реагують на скарги 
правовласників.

Якщо порушник продає під-
робки через власний сайт, єди-
ний ефективний спосіб — яко-
мога швидше його заблокувати, 
щоб споживачі в певній країні 
не могли ним користуватися. 
Цьогоріч багато говорили са-
ме про інформа цій них посеред-
ників (хостинг- провайдери, 
реє стратори, провайдери інтер-
нету) та їхню роль у блокуванні 
сайтів.

Юристи ділилися досвідом от-
римання судових заборон щодо 
блокування сайтів та їх негай-
ного виконання, отримання 
даних про порушників та ета-
пи їх розшуку. Про взаємодію 
з правоохорон ними органами та 
митницею на етапі імпорту чи 
експорту контрафактних то-
варів, під час розслідування та 
виявлення місць зберігання.

Друга класична тема — про-
тидія «сірому» імпорту, якщо він 
шкодить репутації бренду. Огляд 
найсвіжіших судових справ з Єв-
ропи, Америки та Азії свідчить 
про те, що міжнародний режим 
вичерпання прав на торговельні 
марки не є вироком для право-
власників.

По-перше, суди активно за-
стосовують вагомі підстави, 
щоб заборонити обіг «сірих» 
товарів, якщо правовласник до-
вів шкоду репутації, зміну това-

ру чи інші істотні відмінності. 
По-друге, суди намагаються ви-
значити межу, коли особа, яка 
закон но імпортувала товар, 
добросовісно використовує знак 
для реклами та продажу товару, 
а також коли використання ТМ 
здатне створити уявлення, що 
продавець має статус офіцій ного 
дистриб'ютора чи інший зв'язок 
із власником бренду.

Суди беруть до уваги всі чин-
ники, які вказують на наміри 
обох сторін спору, та намага-
ються оцінити не лише нега-
тивний вплив на власника брен-
ду, але й ризик введення в оману 
споживача та шкоду, яка може 
бути зав дана.

Третя не менш класична те-
ма — доведення та стягнення 
збитків від імітації бренду і то-
вару. Юристи в кожній юрисдик-
ції намагаються знайти опти-
мальний рецепт підстав для 
стягнення збитків. Наприк лад, 
у США чи не найлегший спосіб — 
це патенти на промислові зраз-
ки (design patents). Саме його за-
стосував Apple у гучній справі 
проти Samsung. Натомість за-
хист «trade dress» набуває попу-
лярності в євро пейських країнах, 
хоча в США стандарт доведення 
таких порушень доволі високий.

Багато уваги юристи приді-
лили обговоренню такого засо-
бу доказування схожості позна-
чень до ступеня змішування як 
соціологічне дослідження. Якщо 
в США судді ставляться до ньо-
го достатньо скептично, то 
в Європі суди формують вимоги 
до якісних соціологічних опиту-
вань і посилаються на такі дослі-
дження. Головна перевага такого 
доказу — демонстрація відсотка 
пересічних споживачів, які дійсно 
можуть сплутати позначення 
на товарах.

Продовження на стор. 13

Розмір штрафу 
може варіюватися 
від кількох тисяч 

до десятків мільйонів євро


