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Čj. UOOU-08805/16-3

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 16. srpna 2016
v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: Stavební bytové družstvo Zahradní Město,
se sídlem Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČ: 00034771,
v souvislosti se správou bytového družstva, jako správce osobních údajů svých členů
a dalších osob bydlících v domech, pro které účastník řízení zajišťuje správu, podle
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., předal osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a
číslo bytu, a to bez jejich souhlasu, Družstevnímu marketingovému sdružení Česká
republika, se sídlem Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 71284192, aby
nechalo vyrobit slevové karty Sphere, kdy pro období platnosti této karty 2016 až
2020 bylo dodáno 7 648 ks slevových karet,
čímž porušil povinnost stanovenou § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy
povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů nebo
v případech stanovených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) tohoto zákona,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,
neboť zpracovával 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 40.000 Kč
(slovy čtyřicet tisíc 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.
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Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je kontrolní protokol čj. UOOU-00371/16-12
ze dne 14. června 2016 pořízený podle zákona č. 101/2000 Sb. a zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), inspektorem Úřadu pro ochranu osobních
údajů (dále jen „Úřad“) MVDr. Františkem Bartošem v rámci kontroly provedené
ve dnech 12. dubna 2016 až 5. května 2016, včetně spisového materiálu
shromážděného v rámci této kontroly, a vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění
čj. UOOU-00371/16-15 ze dne 21. července 2016.
Z výše uvedeného spisového materiálu vyplývá, že je účastník řízení členem
Družstevního marketingového sdružení Česká republika, prostřednictvím kterého se
rozhodl zajistit pro své členy a další osoby bydlící v domech, pro které účastník řízení
zajišťuje správu, možnost využívání věrnostního programu Sphere Card, který
na slevové karty Sphere umožňuje čerpat slevy na různé produkty a služby
u vybraných společnostech. O využití slevových karet rozhodlo představenstvo
účastníka řízení na svém zasedání dne 29. června 2015 a slevové karty Sphere
vyhotovila společnost EFIN spol. s r.o. na základě kupní smlouvy uzavřené
s Družstevním marketingovým sdružením Česká republika dne 9. listopadu 2015,
přičemž platnost karet byla sjednána nejdéle do 31. prosince 2020. Informace
o programu slevových karet byla předána dále zástupcům jednotlivých samospráv,
stavebních bytových družstev a společenství vlastníků, které spadají pod účastníka
řízení, aby o tom své členy informovali.
Účastník řízení za tímto účelem (tj. předání osobních údajů Družstevnímu
marketingovému sdružení Česká republika k výrobě karet Sphere) vytvořil databázi
osobních údajů svých členů a dalších osob bydlících v domech, pro které účastník
řízení zajišťuje správu, a to v rozsahu jméno, příjmení a číslo bytu, a tento přehled
bez vědomí dotčených subjektů údajů předal Družstevnímu marketingovému
sdružení Česká republika. Družstevní marketingové sdružení Česká republika dodalo
účastníku řízení 7 648 slevových karet s platností od roku 2016 do roku 2020.
Samotný účastník řízení následně zařídil distribuci vyrobených slevových karet
Sphere konkrétním vlastníkům karet prostřednictvím zástupců jednotlivých
samospráv, stavebních bytových družstev a společenství vlastníků.
K předmětu řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě v rozsahu jméno,
příjmení a číslo bytu jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb., neboť se vztahují k jednoznačně určenému, resp. určitelnému
subjektu údajů.
Dále lze konstatovat, že se účastník řízení stal nepochybně správcem osobních
údajů podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. svých členů a dalších osob bydlících
v domech, pro které účastník řízení zajišťuje správu, které v rámci vytvoření
databáze pro účely zhotovení slevových karet zpracovával (shromažďoval,
uchovával, předal dalšímu subjektu).
Pro každé zpracování osobních údajů potřebuje správce právní titul, kterým může být
souhlas subjektů údajů nebo splnění některé z výjimek stanovených v § 5 odst. 2
písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Ze spisového materiálu shromážděného
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v rámci provedené kontroly je zřejmé, že účastník řízení nedisponoval souhlasem
subjektů údajů k použití osobních údajů za účelem vyhotovení databáze osobních
údajů a jejího předání v elektronické podobě dalšímu subjektu, Družstevnímu
marketingovému sdružení Česká republika, aby zrealizovalo slevový program
prostřednictvím výroby slevových karet se společnosti EFIN spol. s r.o., a na jeho
jednání není možné vztáhnout ani žádnou z výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a)
až g) zákona č. 101/2000 Sb. Zejména pak není možné na toto jednání vztáhnout
ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze bez
souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje, jestliže je zpracování nezbytné
pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o
uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, jelikož členové
účastníka řízení a další osoby bydlící v domech, pro které účastník řízení zajišťuje
správu, neprojevili zájem o získání slevové karty Sphere, resp. o tomto záměru
vůbec nebyli informováni.
Správní orgán považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu skutkové zjištění
za dostatečné a na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník
řízení porušil svým jednáním povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem
subjektu údajů a bez tohoto souhlasu za podmínek stanovených v § 5 odst. 2
písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.
Při stanovení výše sankce bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto zejména
ke skutečnosti, že protiprávním jednáním účastníka řízení byl dotčen vysoký počet
subjektů údajů, tj. v řádu několika tisíc. Správní orgán však současně přihlédl
při úvaze o výši sankce jako k polehčující okolnosti ke skutečnosti, že neoprávněným
předáním osobních údajů nevznikla dotčeným subjektům údajů žádná škoda, ale
naopak cílem byla možnost využít slev, které karta Sphere poskytovala. Za
polehčující okolnost považuje správní orgán též rozsah předaných osobních údajů.
Po posouzení všech shora uvedených skutečností rozhodl správní orgán o uložení
sankce při dolní 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 oddělení správních
činností, které příkaz vydalo, 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
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okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den
ode dne dodání příkazu do datové schránky.
Praha, 16. srpna 2016
otisk
úředního
razítka
Vanda Foldová
vedoucí oddělení správních činností
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