Úřad pro ochranu osobních údajů: Deliktní jednání (1. 9. – 31. 12. 2012)
Deliktní jednání

Sankční
opatření

Nápravná
opatření

zveřejnění osobních údajů žadatelů shromážděných prostřednictvím cca 3800 pokuta 150.000 Kč ano
žádostí o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků, z čehož bylo cca 400
žádostí vráceno, a to osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rok narození,
obec bydliště včetně její části, výše daru, o kterou bylo v daném období žádáno,
resp. výše daru, který byl žadateli poskytnut, a uvedení způsobu rozhodnutí o
podané žádosti, a to včetně uvedení důvodu vrácení podané žádosti,
prostřednictvím webových stránek
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.
zpracování osobních údajů minimálně 3 zájemců o uzavření smlouvy o zajištění pokuta 10.000 Kč
ano
telekomunikačních služeb, v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní
číslo mobilního telefonu, a to bez jejich souhlasu, uchovávání osobních údajů
minimálně 2 zájemců, v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo
mobilního telefonu a rodné číslo, po dobu delší než dobu nezbytnou pro uzavření
smlouvy o zajištění telekomunikačních služeb v rámci speciální časově omezené
akce, neinformování minimálně 2 zájemců o zpracování jejich osobních údajů
v zákonem požadovaném rozsahu během telefonického rozhovoru a zpracování
rodných čísel minimálně 3 zájemců bez jejich souhlasu
§ 5 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a § 13 odst.
9 zákona č. 133/2000 Sb.
zveřejnění hromadného předpisného seznamu 29 dlužníků, kteří městu dluží pokuta 10.000 Kč
ano
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011, obsahující jejich
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště (ve všech případech
adresa Městského úřadu v Buštěhradě), datum narození a výše dlužné částky, na
elektronické úřední desce města (umístěné na webových stránkách)
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.

Společnost
(název)

zpracování osobních údajů klientů a zaměstnanců prostřednictvím kamerového
systému umístěného v Domě důstojného stáří (monitorujícího pokoje klientů a
sesternu) bez jejich souhlasu a dále zpracování citlivých údajů klientů Domu
důstojného stáří vypovídajících o jejich zdravotním stavu bez jejich souhlasu a
nedostatečné zabezpečení těchto údajů
§ 5 odst. 2, § 9, § 11 odst. 1, § 16 zákona č. 101/2000 Sb.
zveřejnění Výroční zprávy o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. obsahující osobní údaje jednotlivých
žadatelů, a to bez jejich souhlasu
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.
nezabezpečení osobních údajů obsažených v návrzích smluv o sdružených
dodávkách elektřiny, popřípadě plynu, uzavíraných ve prospěch společnosti X,
v důsledku čehož byly nalezeny předmětné návrhy smluv v popelnici na nádvoří u
domu, přičemž obsahovaly osobní údaje 31 zákazníků v rozsahu jméno, příjmení,
adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, v 17 případech rodné číslo, ve 4 případech
číslo bankovního účtu, ve 20 případech číslo SIPO, ve 28 případech výši
požadované zálohy a další informace související s uzavřením smlouvy
§ 13 zákona č. 101/2000 Sb.
zpracování osobních údajů klientů a zaměstnanců prostřednictvím kamerového
systému umístěného v Domě důstojného stáří (monitorujícího pokoje klientů a
sesternu) bez jejich souhlasu a dále zpracování citlivých údajů klientů Domu
důstojného stáří vypovídajících o jejich zdravotním stavu bez jejich souhlasu a
nedostatečné zabezpečení těchto údajů
§ 5 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. e) § 9, § 11 odst. 1, § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

pokuta 30.000 Kč

ano

pokuta 15.000 Kč

ne

pokuta 13.000 Kč

ne

pokuta 60.000 Kč

ano

