BRITISH AIRWAYS SE SOOČA Z REKORDNO GLOBO V VIŠINI 183,39
MILIJONA FUNTOV (203.823.284,25 EUR) ZA KRŠITEV OSEBNIH
PODATKOV
Objavljeno je bilo obvestilo o nameri, da se British Airways oglobi za kršitve Splošne uredbe o varstvu
podatkov (GDPR). To je največja globa, ki jo je doslej določila ICO v skladu z novimi pravili. Kršitev je
bila sporočena ICO septembra 2018 in naj bi ogrozila osebne podatke približno 500.000 strank.
Osebni podatki, ki so bili ogroženi vključujejo imena, e-poštne naslove, podatke o kreditni kartici, kot
je številke kreditnih kartic, roke veljavnosti kartic in trimestno kodo CVV, ki je na hrbtni strani
kreditnih kartic.
Preiskava ICO je ugotovila, da so bile informacije ogrožene zaradi "slabe varnostne ureditve". Varnost
in zaščita osebnih podatkov je eden od ključnih dejavnikov GDPR, zato ni presenetljivo, da nadzorni
organi začenjajo izvajati svoja pooblastila v skladu z uredbo GDPR prav na tem področju kršitev.
Njihova informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham je dejala: »Če organizacija ne zaščiti osebnih
podatkov pred izgubo, poškodbo ali krajo, je to več kot le neprijetnost. Zato je zakon jasen - ko vam
zaupajo osebne podatke, morate skrbeti zanje. Tisti, ki se tega ne bodo držali, se bodo soočili s
temeljitim pregledom, ki bo preveril, ali so sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito temeljnih pravic do
zasebnosti.« To bi moralo biti opozorilo vsem organizacijam. Varnost osebnih podatkov je ključnega
pomena in tudi kadar so osebni podatki ogroženi zaradi kriminalne dejavnosti tretjih oseb, je
odgovornost za zagotavljanje osebnih podatkov še vedno v pristojnosti organizacije, ki obdeluje
osebne podatke. Organizacije morajo biti pozorne na to, da se proti takemu tveganju po svojih
najboljših močeh zavarujejo.
Kaj se bo zgodilo? British Airways ima za pritožbo 28 dni časa. Willie Walsh, izvršni direktor IAG
(lastnik podjetja British Airways), je potrdil, da se bo pritožil na odločitev in sprejel "vse ustrezne
ukrepe za odločno zaščito položaja letalske družbe". ICO bo nato preučila stališča, ki jih je podala
družba British Airways, in sprejela končno odločitev. Na tej stopnji je nemogoče vedeti, kako koristne
bodo navedbe British Airways pri potencialnem zmanjšanju finančne kazni.
ICO je jasno opredelil svoje namere - pripravljen je ukrepati in uporabiti pooblastila, ki jih ima, na
učinkovit način.
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