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PŘÍKAZ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vydává dne 23. června 2015
v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: …, fyzická osoba podnikající, se sídlem …, IČO:
…, v souvislosti se svou činností finančního poradce, jako správce osobních údajů
podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., tím, že za účelem zaslání pozvánky na
prezentaci podnikatelského nápadu použil osobní údaje minimálně 3 subjektů údajů
v rozsahu jméno, příjmení a adresa elektronické pošty, a to … (…), …
(…@gmail.com) a … (…@gmail.com), které získal dne 24. února 2015 z prezenční
listiny obsahující osobní údaje účastníků akce Startup Show Greenlight, které se
zúčastnil,
porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu
na základě výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,
neboť zpracoval osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené
v zákoně, za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá
pokuta ve výši 3.000 Kč
(slovy tři tisíce korun českých)
a dále podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení ve výši
1.000 Kč,
obojí splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
bezhotovostním převodem na účet vedený u ČNB, č. ú. 19-5825001/0710, variabilní
symbol IČO účastníka řízení, konstantní symbol 1148.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je spisový materiál Policie České republiky,
Městského ředitelství policie Ostrava, Obvodního oddělení Ostrava – Poruba 2,
a statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba, odboru právních
vztahů, výstavby a životního prostředí, doručený Úřadu pro ochranu osobních údajů
prostřednictvím podnětu statutárního města Ostravy dne 8. června 2015.
Ze spisového materiálu vyplývá, že … byl pověřen vedením Centra podpory
informací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, přičemž dne 24.
února 2015 byla pořádána akce s názvem Startup Show Greenlight.
… přiložil k úřednímu záznamu o podání vysvětlení čj. KRPT-53526-5/ČJ-2015070721 ze dne 31. března 2015 tři zprávy elektronické pošty (viz výrok), které
obsahovaly pozvánku účastníka řízení k prezentaci podnikatelského nápadu.
Účastník řízení v záznamu o podání vysvětlení čj. POR 28185/2015/mlyn ze dne
4. června 2015 mimo jiné uvedl, že se dne 24. února 2015 účastnil akce Startup
Show Greenlight. Dále účastník řízení uvedl, že v průběhu akce šel ke stolům, kde
se nacházely prezenční listiny, přičemž požádal osobu, která se o prezenční listiny
starala, aby mu ji zapůjčila. Účastník řízení dále uvedl, že s prezenční listinou odešel
do čekárny, kde si mobilním telefonem prezenční listinu, která obsahovala osobní
údaje, tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu, vyfotografoval. Dále účastník řízení
uvedl, že má v úmyslu podnikat podle podnikatelského projektu, který nyní vytváří,
a potřeboval někoho, kdo by mu pomohl s rozjetím této podnikatelské aktivity, a proto
pořídil fotografie předmětné prezenční listiny. Účastník řízení dále uvedl, že mu
nedošlo, že by se mohl dopustit zneužití osobních údajů. Dále účastník řízení uvedl,
že měl v úmyslu prezenční listinu vrátit, avšak nebylo již komu, a tak ji odložil na
stolek a odešel. Účastník řízení dále uvedl, že využil údaje z prezenční listiny, a to
elektronické adresy účastníků akce pro zaslání hromadného e-mailu zvoucího na
prezentaci podnikatelského nápadu v oblasti financí, přičemž tento e-mail odeslal
z elektronické adresy společnosti Fincentrum, se kterou je v obchodním vztahu.
Závěrem účastník řízení uvedl, že nikomu jinému osobní údaje neposkytl a údaje
z telefonu vymazal a dále neshromažďoval.
Ze spisového materiálu vyplývá, že účastník řízení dne 24. února 2015 získal
z prezenční listiny akce Startup Show Greenlight osobní údaje účastníků této akce,
přičemž z této prezenční listiny použil osobní údaje minimálně 3 subjektů údajů
v rozsahu jméno, příjmení a adresa elektronické pošty, a to … (…), …
(…@gmail.com) a … (…@gmail.com), za účelem zaslání pozvánky na prezentaci
podnikatelského nápadu, a to bez jejich souhlasu.
Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. je osobním údajem jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje
za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a informace o účasti na
výše zmíněné akci jsou tak bezpochyby osobními údaji.

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel
systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče
informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování,
blokování a likvidace. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že účastník řízení osobní
údaje uložil a používal, a tedy došlo ke zpracování osobních údajů.
Ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je správcem osobních údajů každý
subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
zpracování a odpovídá za něj. Účastník řízení se tak jednoznačně stal správcem
osobních údajů, když tyto osobní údaje získal tak, že vyfotografoval prezenční listinu
akce, které se zúčastnil, a následně je využil za účelem zaslání pozvánky na
prezentaci podnikatelského nápadu.
V § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. je stanovena povinnost zpracovávat osobní
údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez takového souhlasu je možné osobní
údaje zpracovávat na základě výjimek stanovených v § 5 odst. 2 písm. a) až g)
zákona č. 101/2000 Sb. Správní orgán tak na základě všech výše uvedených
skutečností dospěl k závěru, že souhlas se zpracováním osobních údajů účastníkovi
řízení udělen nebyl. Tento závěr má správní orgán za prokázaný, a to mj. s ohledem
na skutečnost, že výše uvedené subjekty údajů si stěžovaly, že jim byla pozvánka
účastníkem řízení zaslána, a dále s ohledem na podání vysvětlení účastníkem řízení.
Správní orgán tedy na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník
řízení porušil svým jednáním povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem
subjektu údajů.
Při stanovení výše sankce bylo jako k polehčující okolnosti přihlédnuto k rozsahu
nezákonně zpracovávaných údajů a zejména ke skutečnosti, že účastník řízení nebyl
svým jednáním způsobilý závažně zasáhnout do soukromého života dotčených
subjektů údajů. Správní orgán po zvážení výše uvedeného tak uložil sankci při samé
spodní hranici zákonné sazby.
Při rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady řízení správní orgán vycházel
z ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, který správnímu orgánu ukládá povinnost
uložit paušální částkou náhradu nákladů řízení účastníkovi, který řízení vyvolal
porušením své právní povinnosti, a z § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši
paušální částky nákladů řízení, kterou se stanoví paušální částka nákladů správního
řízení ve výši 1.000 Kč.
S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto
příkazu.
Poučení: V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u odboru správních činností,
který příkaz vydal, proti tomuto příkazu podat ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení
odpor, kterým se příkaz ruší a řízení pokračuje.

Příkaz je doručen dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho
uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení
okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den
ode dne dodání příkazu do datové schránky.
Praha, 23. června 2015
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