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ORIGINÁL

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 27. května 2016
v souladu s § 150 odst. 5 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o., se
sídlem Starochodovská 1360/78, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 022 15 055, jako
správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona Č. 101/2000 Sb., minimálně od
15. září 2015 do 11. listopadu 2015 neinformoval zákazníky webové stránky
v rozsahu informace kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
čímž porušil povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 zákona Č. 101/2000 Sb.,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona Č. 101/2000 Sb.,
neboť neposkytl subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným
způsobem, za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona Č. 101/2000 Sb. ukládá

pokuta ve výši 5.000 Kč

(slovy pět 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 1148.
Praha, 27. května 2016

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
ERECEIVABLES

MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Starochodovská

1360/78,

Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 022 15 055

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-10401/15-15 ze dne
14. března 2016, 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. listopadu
2015 - 1. března 2016, se tedy považuje za prokázaný.
Účastníku řízení je známo, že podkladem pro vydání příkazu byl protokol o kontrole
čj. UOOU-10401/15-15, 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, 27. května 2016

..

.....

.

(na základě plné moci ze dne ..................... )

