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Příkaz
Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s § 40 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů a § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, rozhodl dne 1. srpna 2016 o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků
takto:
Účastníku řízení: Bytové družstvo Šiškova se sídlem Šiškova 1226/5, Kobylisy, 182 00 Praha
8, IČ: 25693174 se v souvislosti se zpracováním osobních údajů při vedení evidence
předávaných přístupových čipů do domu ve vlastnictví účastníka řízení - dům s č.p. 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, v ulici Šiškova, Praha 8, ukládá povinnost:
Provést v Protokolech o předání čipů pro vstup do domu ve vlastnictví účastníka řízení
likvidaci zpracovávaných osobních údajů všech spolubydlících osob v bytě (vyjma
samotného nájemce) a rovněž u osob s právem přístupu do domu poskytnutého
oprávněným nájemcem v rozsahu: jméno, příjmení, číslo čipu, datum předání čipu,
podpis přebírajícího a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto příkazu.
a dále podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč
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 IČ účastníka řízení,
konstantní symbol 1148.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je Protokol o kontrole čj. UOOU-03261/16-27 ze dne
26. května 2016, který nabyl právní moci dne 28. června 2016, vyhotovený podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a spisový materiál
shromážděný v průběhu kontroly, provedené u účastníka řízení inspektorkou Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) JUDr. Jiřinou Rippelovou ve dnech 17. března
2016 až 16. května 2016, včetně Vyřízení námitek předsedkyní Úřadu čj. ÚOOÚ-03261/1632 ze dne 23. června 2016, které byly podány kontrolovaným ve stanovené lhůtě proti
kontrolním zjištěním uvedeným ve výše citovaném protokolu o kontrole.
Protokol o kontrole čj. ÚOOÚ-03261/16-27 konstatoval v kontrolním zjištění č. 5 porušení § 5
odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tím, že kontrolovaný v rozporu se stanoveným
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účelem zpracování osobních údajů, shromažďoval a dále zpracovával osobní údaje
v rozsahu větším než je nezbytné pro naplnění jím stanoveného účelu v souvislosti
s vedením evidence osob, kterým byl vydán čip opravňující ke vstupu do domu v majetku
kontrolovaného (účastníka tohoto řízení). Účastník řízení stanovil a vymezil v oznámení o
zpracování osobních údajům dne 12. února 2014 účel zpracování osobních údajů takto:
„možnost zjištění konkrétního přiděleného kódu při ztrátě nebo odcizení vstupního čipu,
vymazání konkrétního kódu ze systému tak, aby do domu nemohla vstupovat cizí osoba,
používat vnitřní vstup nebo manipulovat s výtahem a možnost vydání (náhradního) jiného
přístupového kódu konkrétní osobě, resp. jako v případě ztráty nebo odcizení smazat
přístupové oprávnění a vystavit konkrétní osobě jiné.“
Kontrolou bylo zjištěno, že účastník řízení za účelem vedení evidence osob, kterým byl
vydán čip ke vstupu do domu a následného znefunkčnění tohoto čipu, shromažďuje a dále
v písemné podobě zpracovává na jednotlivých protokolech tyto údaje o držitelích čipů: číslo
bytu, příjmení a jméno nájemce bytové jednotky (družstevník, nedružstevník) u osob
bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu: číslo čipu, jméno, příjmení, číslo dokladu
totožnosti, (občanský, či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro
doručování, datum převzetí čipu, telefon, podpis. Takto byly zpracovávány osobní údaje
jednak družstevníků, nedružstevníků – nájemců bytů, ale i všech rodinných příslušníků,
případně všech dalších osob bydlících v konkrétním bytě a osob s právem přístupu do domu
uděleného družstevníkem, nedružstevníkem - nájemcem bytové jednotky.
V průběhu kontroly účastník řízení zčásti napravil zjištěný stav věci tím, že ve vedené
evidenci, na jednotlivých protokolech o předání čipů pro vstup do domu znečitelnil některé
osobní údaje držitelů čipů jejich začerněním. Znečitelněním byly zlikvidovány osobní údaje:
číslo dokladu totožnosti držitele čipu, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo
telefonu.
Kontrolou bylo prokázáno, že účastník tohoto řízení nadále zpracovává v rozporu se
stanoveným účelem zpracování osobní údaje držitelů čipů v rozsahu větším než je nezbytné
pro naplnění stanoveného účelu tím, že zpracovává i nadále osobní údaje všech osob
bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu v rozsahu: jméno, příjmení, číslo a datum
předání čipu, včetně podpisu těchto osob.
Z toho důvodu inspektorka Úřadu rozhodla tak, jak uvedeno ve výroku tohoto Příkazu.
Lhůta pro splnění povinnosti byla stanovena tak, aby její délka byla přiměřená vzhledem
k povaze a rozsahu úkonu, který byl účastníku řízení uložen na 30 dnů od právní moci tohoto
příkazu.
Správní orgán považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu skutkové zjištění
za dostatečné, a proto bylo účastníku řízení uloženo opatření k odstranění zjištěných
nedostatků v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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 minimálně ve výši 1 000
Kč.
S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu.
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Poučení
V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který
příkaz vydal, podat proti tomuto příkazu ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení odpor, kterým
se příkaz ruší a řízení pokračuje.
Příkaz je doručen dnem převzetí stejnopisu, nejpozději však desátým dnem od jeho uložení
u provozovatele poštovních služeb. V případě doručování do datové schránky je příkaz
doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátý
den ode dne dodání příkazu do datové schránky.
Informaci o realizaci uložených opatření k nápravě zašlete Úřadu do 30. září 2016.

Praha 2. srpna 2016

„otisk
úředního
razítka“

JUDr. Jiřina Rippelová
inspektorka
(podepsáno elektronicky)
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