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O ICT Legal Consulting lançou relatório contendo o resumo das sanções 
administrativas aplicadas por autoridades de proteção de dados da 
União Europeia entre 2018 e 26 de março de 2022, a partir das regras do 
GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), por violações ao 
princípio da segurança e de noti�cações obrigatórias às autoridades e 
aos titulares dos dados.

Políticas equivocadas de 
retenção de dados;

Falhas em programas de 
�delização;

Ausência de criptogra�a;

Autenticação precária que 
motivou aos fraudadores 
acesso a dados de clientes;

Monitoramento de empregados 
sem a devida transparência;

Noti�cação de violação de dados 
às autoridades com atraso;

Violação dos direitos dos 
titulares dos dados;

Vazamentos de dados.

Entre os principais motivos que levaram à aplicação das sanções, destacamos:



Uma das exigências do GDPR é permitir que o usuário (titular dos dados) 
possa solicitar ao site ou à empresa a exclusão dos seus dados pessoais 
coletados durante a navegação. Nesse sentido, as chamadas Big Techs, 
como o Google, têm adotado prazos de�nidos para a exclusão de dados 
pessoais de usuários retidos na navegação, devendo todo o 
procedimento ser entendível e transparente.

Em decisão de 28 de maio de 2019, a Autoridade Francesa de 
Proteção de Dados (Commission Nationale de l'Informatique - 
CNIL) aplicou multa de € 400 mil à imobiliária Sergic por 
violação à proteção de dados pessoais de seus clientes. De

acordo com a CNIL, a imobiliária mantinha site onde consumidores faziam 
upload de arquivos para solicitar aluguel ou comprovar renda.

A autoridade francesa apurou que a Sergic mantinha base 
com dados dos candidatos que não tiveram o aluguel 
aprovado, não impondo qualquer período limite para essa 
retenção. Além disso, �cou constatado que a empresa possuía 
base de dados contendo informações pessoais, como
documentos de identidade, informações �scais e bancárias, certi�cados e 
numeração do seguro social, todas acessíveis sem a necessidade de 
autenticação, o que foi considerado como grave vulnerabilidade à segurança.

Política equivocada de retenção de dados



A CNIL determinou que a Sergic reteve dados pessoais por mais tempo do que o 
necessário (artigos 32 e 5 do GDPR) e não implementou as medidas de segurança 
adequadas para a proteção dos titulares. Inicialmente, foi estabelecida multa de 
€ 900 mil, reduzida para € 400 mil, em razão do porte da empresa.

A Autoridade Italiana de Proteção de Dados (Garante 
per la protezione dei dati personali), em 11 de dezembro 
de 2019, multou em € 8,5 milhões a Eni Gas e Luce 
(EGL) após constatação de processamento ilegal de 
atividades de telemarketing e televendas. 

As denúncias recebidas pela DPA (Data Protection Authority) mostraram 
graves problemas na proteção dos dados de consumidores, entre os quais 
se destacam: chamadas publicitárias feitas sem consentimento; ausência 
de medidas técnicas e organizacionais capazes de acomodar as 
manifestações de vontade dos usuários; períodos de retenção de dados 
superiores aos previstos por lei; e aquisição de dados de potenciais 
clientes (fornecedores de listas) sem o consentimento deles.

Itália



Na decisão, �cou constatado que a empresa, no seu programa de 
�delização, reteve ilegalmente dados de mais de 28 milhões de clientes 
inativos durante período considerado excessivo, o que resultou em violação 
ao artigo 5 do GDPR.

A CNIL multou uma rede de supermercados em € 2,25 milhões
por ter violado o GDPR, a Lei francesa nº 78-17 de 6 de janeiro 
de 1978 sobre Processamento de Dados e o Código Francês 
de Correios e Comunicações Eletrônicas. 

Falha em programas de �delização

Além disso, os dados inseridos pelo candidato também foram 
vinculados ao Google, o que signi�ca que qualquer pessoa que 
procurasse o nome do respectivo candidato no site de buscas poderia 
acessar facilmente seus documentos de inscrição e recuperá-los.

Em decisão de 24 de outubro de 2019, a DPA de 
Baden-Wurttemberg multou uma empresa do setor de 
alimentos, em razão da ausência de criptogra�a em site 
de inscrições on-line. O sistema não previa criptogra�a 
de dados em trânsito nem utilizava senhas ou 
criptogra�a para proteger os dados do solicitante.

Ausência de criptogra�a

Alemanha



A DPA italiana também constatou que o aplicativo de coleta e 
gerenciamento de relatórios criminais foi acessado sem a necessidade 
de protocolo seguro de rede, sendo que o próprio app não previa 
criptogra�a dos dados de identi�cação do denunciante, das 
informações sobre o relatório e dos documentos anexados. Isso foi 
considerado uma afronta ao artigo 32 do GDPR, em razão da ausência 
de medidas técnicas e organizacionais.

Autenticação precária

A Autoridade Italiana de Proteção de Dados multou o 
fornecedor de software aiComply Srl em € 20 mil por 
violar o GDPR. A DPA concluiu que a empresa falhou 
em regular contratualmente relações com duas outras 
companhias responsáveis pelo tratamento de dados 
em seu nome, o que contraria o artigo 28 do GDPR.

A Autoridade Holandesa de Proteção de Dados 
aplicou multa de € 150 mil por mês (com valor 
máximo de € 900 mil) à Agência de Seguros de 
Funcionários (UWV), em razão de falha no nível de 
segurança do portal do empregador. 

Itália

Holanda



De acordo com a DPA, a UWV não 
aplicou autenticação multifator ao 
conceder acesso ao portal on-line 
do empregador, apresentando 
segurança insu�ciente. Além disso, 
empregadores e serviços de saúde 
e segurança ocupacional podiam 
inserir e visualizar dados relativos à 
saúde dos funcionários. 

Por se tratar de dado sensível, a DPA 
reconheceu, em 30 de outubro de 

2018, que a empresa deveria 
garantir acesso seguro ao portal, 

aplicando, pelo menos, autenticação 
multifatorial e protegendo, assim, os 

dados dos funcionários.

O município norueguês de Østre Toten foi multado 
em € 412 mil por estar sujeito a falhas de segurança 
de dados após ataque ransomware em 2021. A multa 
foi aplicada pela Autoridade Supervisora da Noruega 
(Datatilsynet) em 18 de outubro de 2021.

Noruega

O ataque ransomware resultou na tomada de controle dos sistemas e dados 
de TI do município (incluindo todos os dados pessoais sobre os moradores 
e funcionários do município) por meio do bloqueio de acesso aos dados e 
exclusão de backups. Cerca de 30 mil documentos foram afetados pelo 
ataque, incluindo informações sobre origem étnica dos funcionários, 
opinião política, orientação sexual, data de nascimento, identidade 
eletrônica e conta bancária.



O Escritório Nacional de Proteção de Dados Pessoais da 
Polônia (UODO), em decisão de 17 de dezembro de 
2020, aplicou multa no valor de € 235,3 mil à  ID Finance 
Poland, em razão da “incapacidade de identi�car

A DPA norueguesa descobriu que o município não tinha medidas de 
segurança adequadas para a proteção dos dados dos cidadãos, com 
backups inseguros, além de não adotar a autenticação multifatorial nem 
possuir gerenciamento de log aceitável.

rapidamente a ameaça cibernética e removê-la”, o que fez com que a 
empresa perdesse dados de clientes. O presidente do UODO considerou 
que a ID Finance Poland “não tinha implementado medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, o que resultou na perda de dados pessoais e na 
afronta do princípio da con�dencialidade”.

Problemas na resposta às noti�cações

Polônia

Ainda, a empresa punida (proprietária de uma plataforma de empréstimo) 
não respondeu adequadamente à comunicação sobre falhas em sua 
segurança e não veri�cou com rapidez as informações relativas aos dados 
afetados. Após o incidente, o UODO constatou que, “em vez de veri�car 
diligentemente as noti�cações recebidas, o controlador se manteve em 
dúvida sobre se tratar de uma tentativa de extorsão”. 



Vazamento de dados

Eslováquia
O Gabinete de Proteção de Dados da Eslováquia 
multou em € 40 mil a Slovak Telekom, após
vazamento envolvendo dados da própria 
empresa e de 22 clientes. Para a DPA, a empresa

não implementou medidas técnicas e organizacionais adequadas para 
garantir a segurança das informações, distribuindo contratos a destinatários 
incorretos (ou seja, pessoas não autorizadas), que incluíam dados pessoais 
como nome, residência, data de nascimento, número de carteira de 
identidade, número de telefone e e-mail.

Grécia
A Autoridade Helênica de Proteção de Dados (HDPA), 
em 27 de janeiro de 2022, multou a Hellenic
Telecommunications Organization (OTE), prestadora de
serviços de telecomunicações, e a Cosmote Mobile

A penalidade foi aplicada após dados terem sido acessados por meio 
de um ataque cibernético considerado “de força bruta” pela DPA. Entre 
as conclusões, �cou constatado que o invasor conseguiu em pouco 
tempo acessar a conta do administrador, pois a senha foi obtida 
durante vazamento anterior na plataforma de rede social LinkedIn.

Telecommunications SA (subsidiária da OTE) em € 9,1 milhões por 
violações à lei de proteção de dados do país.
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Mais de mil multas aplicadas pelas 
DPAs em valor superior a € 1,6 bilhão

De acordo com a plataforma Enforcement Tracker, as autoridades de 
proteção de dados da União Europeia, até o momento (maio de 2022), 
já aplicaram 1.061 multas em razão de descumprimento do GDPR, que 
somam pouco mais de € 1,6 bilhão. Os meses de dezembro de 2020 e 
dezembro de 2021 foram os que registraram maior número de multas, 
cada um com 57 ocorrências.

No ranking dos países que somam os maiores valores pagos por multas, quem 
lidera é Luxemburgo, seguido por França, Irlanda e Itália. Já em quantidade de 
autuações, a Espanha lidera, com 400 multas recebidas entre 2018 e março de 
2022, seguida de Itália, Romênia e Alemanha.

https://www.enforcementtracker.com/

