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Úřední záznam
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako věcně příslušný orgán podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
odkládá
podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. věc týkající se podezření ze spáchání přestupku
…, v souvislosti se zveřejněním osobních údajů na veřejně přístupných webových
stránkách ....
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), odbor správních činností, aniž
zahájil řízení, věc odložil, protože ze strany správce osobních údajů došlo
k bezprostřední nápravě protiprávního stavu po zjištění porušení zákonem uložené
povinnosti.
Úřadu obdržel dne 4. června 2014 podnět, z něhož vyplývalo podezření z porušení
zákona č. 101/2000 Sb. při zveřejňování osobních údajů prostřednictvím výše
uvedených webových stránek. Z tohoto podnětu a ze zjištění Úřadu vyplynulo, že …
je držitelem doménového jména … a je v souladu s ustanovením § 4 písm. j) zákona
č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů fyzických osob zveřejněných na
předmětných webových stránkách.
Z uvedeného podání a ze zjištění Úřadu dále vyplynulo podezření z porušení
povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnosti
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na základě
některé z výjimek obsažených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb., a
to tím, že na předmětných webových stránkách byly (na internetové adrese …)
zveřejněny 2 videozáznamy z předávání dítěte mezi … a …, které obsahovaly osobní
údaje zde zachycených osob.
Dne 24. července 2014 zaslal správní orgán v souladu s § 40a zákona
č. 101/2000 Sb. … výzvu k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že
předmětné videonahrávky z veřejně přístupných webových stránek … odstraní. Dále
byl … informován o tom, že pokud dojde k nápravě protiprávního stavu
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad v souladu s §
40a zákona č. 101/2000 Sb. upustit od uložení pokuty. V této souvislosti byl poučen
o tom, že o skutečnosti, že došlo k nápravě protiprávního stavu, je povinen Úřad
neprodleně informovat včetně doložení této skutečnosti relevantními podklady.

Dopisem, který obdržel Úřad dne 8. srpna 2014, zaslal … k této výzvě správnímu
orgánu vyjádření ze dne 7. srpna 2014, ve kterém mj. sdělil, že z webových stránek
… odstranil předmětné videozáznamy.
Tyto skutečnosti byly ověřeny správním orgánem s tím, že ke dni 26. srpna 2014 na
webových stránkách … již nejsou předmětné videozáznamy zveřejněny.
Na základě shromážděného spisového materiálu dospěl tedy správní orgán k závěru,
že správcem osobních údajů bylo zajištěno dodržování povinností stanovených
zákonem č. 101/2000 Sb., když ukončil zpracování spočívající ve zveřejnění
osobních údajů prostřednictvím webových stránek. Správní orgán má současně za
to, že společenská nebezpečnost jednání, ve kterém spočívalo porušení zákona
č. 101/2000 Sb. je nízká, jak vyplývá zejména z počtu dotčených subjektů údajů a
předmětné jednání nelze ani považovat za podstatný zásah do práv subjektů údajů.
Vzhledem k výše uvedenému rozhodl správní orgán na základě § 40a zákona
č. 101/2000 Sb. (dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým
opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může
Úřad upustit od uložení pokuty) o odložení věci, o čemž bude stěžovatel vyrozuměn.
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