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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 21. ledna 2016
v souladu s § 150 odst 5 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: Air Bank a.s., se sídlem Praha 11 - Chodov,
Hráského 2231/25, PSČ 14800, IČO: 290 45371, jako správce osobních údajů ve
smyslu § 4 písm, j) zákona Č, 101/2000 Sb"
I. minimálně od 25, září 2015 do 31, prosince 2015 neinformoval klienty Air Bank
a.s. o zpracovateli, společnosti STEM/MARK, a,s., se sídlem Praha 8 - Libeň,
Chlumčanského 497/5, PSČ 18000, IČO: 618 59 591,
čímž porušil povinnost stanovenou v § 11 odst 1 zákona Č, 101/2000 Sb" tedy
povinnost informovat subjekty údajů při shromažďování osobních údajů o tom,
pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude
osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,

II. minimálně od 8, června 2015 do 13, června 2015 zpracovával osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště za účelem vytvoření
a předání nabídky služeb banky i služeb třetích stran uvedených v seznamu na
www,airbank.cz, a to i elektronicky (například emailem nebo SMS), ve smyslu
zákona Č. 480/2004 Sb., ačkoli klient v dokumentu Prohlášení disponenta
souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem jejich předání třetím
stranám pro "marketingové aktivity" neudělil,

čímž porušil povinnost stanovenou § 5 odst 2 zákona Č. 101/2000 Sb., tedy
povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez
tohoto souhlasu na základě § 5 odst 2 písm. a) až g) tohoto zákona,
a tím spáchal
v bodě I správní delikt podle § 45 odst 1 písm. f) zákona Č. 101/2000 Sb" neboť
neposkytl subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným
způsobem,
v bodě II 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 7.000 Kč
(slovy sedm tisíc korun českých)
splatná 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 1

Jj � %
"l:-<l:-'t' ,,,SPEKTo-\, C'-s-

Praha, 21. ledna 2016

.

Mgr. Danie ovan
12
inspe or Úřadu pro ochranu osobních údajů
.

.

Prohlášení účastníka řízení podle § 150 odst. 5 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád.
Účastník řízení o vydání příkazu podle § 150 odst. 5 správního řádu: společnost Aír
Bank a.s., se sídlem Praha 11 - Chodov, Hráského 2231/25, PSČ 14800, IČO:
290 45371 v souladu s citovaným ustanovením prohlašuje, že souhlasí s uložením
pokuty tímto příkazem, vydání příkazu byl přítomen a důvody jeho vydání plně
uznává.
Stav věci, tak jak vyplývá z protokolu o kontrole čj. UOOU-02718/15-24 ze dne
4. listopadu 2015, vypracovaného podle zákona Č. 101/2000 Sb. a zákona
Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), inspektorem Úřadu pro ochranu osobních
údajů Mgr. Danielem Rovanem v rámci kontroly provedené ve dnech 12. května 2015
- 29. října 2015, se tedy považuje za prokázaný.
Účastníku řízení je známo, že podkladem pro vydání příkazu byl protokol o kontrole
čj. UOOU-02718/15-24, neboť v souladu s § 150 odst. 2 správního řádu byl tento
protokol pořízen týmž správním orgánem, který je věcně a místně příslušný ke
správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování; protokol byl pořízen osobou,
která je oprávněnou úřední osobou ve smyslu § 15 odst. 2 správního řádu.
Účastník řízení byl dále poučen, že v souladu s § 150 odst. 5 správního řádu se
podpisem tohoto prohlášení stává tento příkaz pravomocným a vykonatelným
rozhodnutím.
Praha, 21. ledna 2016

JUDr. Martina Kučerová
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