Zn. 29/05/SŘ-OSČ
CJ05397/05UOOU
Výtisk č. 2

ROZHODNUTÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
rozhodl dne 11. srpna 2005 takto:
Je prokázáno, že účastník řízení: společnost
, v souvislosti se zpracováním osobních
údajů cestujících za účelem vystavení čipové karty a prodeje jízdních dokladů s jejím
využitím zpracovával jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona
č. 101/2000 Sb. rodná čísla cestujících, jejichž zpracování pro uvedený účel nebylo
vzhledem k současnému zpracování data narození nezbytné, a dále uchovával
osobní údaje cestujících shromážděné při vystavení a užívání čipových karet, jejichž
platnost již vypršela,
čímž porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.,
tedy shromažďoval osobní údaje neodpovídající stanovenému účelu a v rozsahu
nikoli nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
a dále porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,
tedy uchovával osobní údaje po dobu delší, než která je nezbytná k účelu jejich
zpracování,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 101/2000 Sb.,
neboť shromažďoval nebo zpracovával osobní údaje v rozsahu nebo způsobem,
který neodpovídal stanovenému účelu, a dále uchovával osobní údaje po dobu delší
než nezbytnou k účelu zpracování, za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona
č. 101/2000 Sb. ukládá
pokuta ve výši 15.000 Kč
(slovy patnáct tisíc korun českých)
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splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bezhotovostním
převodem na účet vedený u ČNB, č. ú. 3754-5825001/0710, variabilní symbol IČO
účastníka řízení, konstantní symbol 1148.
Odůvodnění
Správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1
písm. c), d) a f) zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních
údajů cestujících za účelem vystavení čipové karty a prodeje jízdních dokladů s jejím
využitím bylo zahájeno oznámením Úřadu pro ochranu osobních údajů, které bylo
účastníku řízení, společnosti
, doručeno dne 29. června 2005.
Podkladem pro zahájení řízení byl písemný materiál shromážděný v rámci kontroly
provedené inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů PhDr. Miroslavou
Matoušovou ve dnech 11. května až 3. června 2005. Účastník řízení se k předmětu
řízení nevyjádřil.
Ze spisového materiálu je zřejmé, že účastník řízení nabízí cestujícím možnost hradit
jízdné, včetně uplatnění slev na jízdném, bezhotovostním způsobem prostřednictvím
čipových karet. Cestující před vystavením čipové karty musí vyplnit formulář
„Evidenční list čipové karty“ (dále jen „evidenční list“), kde uvede své osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození a dále přiloží svoji fotografii a
podepíše se. Podpisem evidenčního listu uděluje cestující účastníku řízení souhlas
s evidencí a zpracováním svých osobních údajů za účelem vystavení čipové karty,
případně využití slev, a to podobu platnosti karty. Evidenční listy, tj. vyplněné
formuláře, účastník řízení dále uchovává. Do 16. listopadu 2004, kdy byla provedena
změna evidenčního listu, bylo osobním údajem, který účastník řízení prostřednictvím
tohoto formuláře shromažďoval, také rodné číslo cestujícího, přičemž jeho poskytnutí
bylo podmínkou pro vystavení čipové karty. Po uvedeném datu již účastník řízení
rodná čísla cestujících neshromažďuje, nicméně již získaná rodná čísla nadále
uchovává v listinné formě na evidenčních listech. Osobní údaje cestujících získané
v souvislosti s vystavením čipové karty (s výjimkou bydliště) účastník řízení dále
zpracovává v odbavovacím systému za účelem identifikace cestujícího, evidence
pohybu plateb pomocí karty, evidence slev nebo případného blokování či
odblokování karty. Likvidaci osobních údajů cestujících, které se vztahují k čipové
kartě, jejíž platnost již vypršela, účastník řízení neprovádí.
Účastník řízení, jako správce osobních údajů cestujících ve smyslu § 4 písm. j)
zákona č. 101/2000 Sb., je podle § 5 odst. 1 písm. d) citovaného zákona povinen
shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu zpracování osobních údajů, jímž je v daném případě vydání čipové karty a
následně správa bezhotovostních plateb prováděných jejím prostřednictvím. Tím, že
účastník řízení za uvedeným účelem v období do 16. listopadu 2004 shromažďoval a
dále uchovával vedle data narození cestujících také jejich rodná čísla, zpracovával
nadbytečné osobní údaje, neboť pro potřebnou identifikaci cestujících by postačil
pouze jeden z těchto údajů, a to datum narození. Rodné číslo přináší při využívání
v soukromoprávním sektoru tentýž rozsah informací jako datum narození ve spojení
se jménem dané osoby, přičemž se však jedná o identifikátor, který je primárně určen
pro využívání v rámci veřejné správy, kde umožňuje získat z úředních evidencí
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o jeho nositeli značný rozsah informací, často i citlivého charakteru. Využití rodného
čísla pro běžnou identifikaci osob tak výrazně zvyšuje riziko zásahu do soukromí
osob v případě zneužití zpracovávaných osobních údajů. Rozsahem nezbytným
k naplnění účelu zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona
č. 101/2000 Sb. je nutno rozumět minimální rozsah údajů, který ještě k naplnění
stanoveného účelu postačí. Paralelní shromažďování údajů, jejichž výpovědní
hodnota je pro daného správce téměř identická, je tedy nutno posuzovat jako
zpracování osobních údajů v rozsahu nikoli nezbytném.
Další povinností účastníka řízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů
cestujících k předmětnému účelu je povinnost stanovená v § 5 odst. 1 písm. e)
zákona č. 101/2000 Sb., tj. povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která
je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování. Vzhledem k tomu, že účastník
řízení sice v textu souhlasu se zpracováním osobních údajů, jenž je součástí
evidenčního listu, uvádí že tento souhlas je omezen na dobu platnosti čipové karty,
ale konkrétní délku této doby v žádném dokumentu nespecifikuje, je platnost čipové
karty, a tedy i souhlasu se zpracováním osobních údajů, dána dobou faktické
funkčnosti této karty. Funkčnost karty je také mezní dobou, kterou je možno
považovat za dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování. Vzhledem k tomu, že
účastník řízení neprováděl likvidaci shromážděných osobních údajů v odbavovacím
systému, v němž osobní údaje související s užíváním čipových karet zpracovával, ani
evidenčních listů, uchovával všechny osobní údaje získané za celou dobu
provozování odbavovacího systému, včetně údajů spojených s vystavením a
užíváním čipových karet, jejichž platnost již vypršela. Uchování osobních údajů
souvisejících s čipovými kartami, které již nejsou funkční, je nutno hodnotit jako
zpracování osobních údajů po dobu delší než nezbytnou pro naplnění daného účelu
zpracování.
Podezření ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
č. 1001/2000 Sb. se v průběhu správního řízení neprokázalo. Informace
o zpracování osobních údajů poskytuje účastník řízení cestujícím v požadovaném
rozsahu částečně prostřednictvím evidenčního listu a částečně v čl. XI přepravních
podmínek, které jsou dostupné v čekárnách a autobusech účastníka řízení.
Správní orgán tedy na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník
řízení porušil povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona
č. 101/2000 Sb., neboť shromažďoval osobní údaje cestujících, které nebyly pro
dosažení stanoveného účelu zpracování nezbytné, a dále uchovával veškeré
shromážděné osobní údaje déle, než bylo pro dosažení účelu zpracování potřebné.
Při stanovení výše sankce bylo přihlédnuto zejména k tomu, že v souvislosti
s nezákonným jednáním účastníka řízení nedošlo k zásahu do soukromí subjektů
údajů a že účastník řízení splnil všechna uložená opaření k nápravě ve stanoveném
termínu. S ohledem na uvedené a po zvážení všech okolností byla sankce
stanovena při dolní hranici zákonné sazby.
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S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení: V souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. lze proti tomuto rozhodnutí
do 15 dnů od jeho oznámení podat u odboru správních činností rozklad předsedovi
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Praha 11. srpna 2005

Vanda Vaculíková
ředitelka odboru správních činností
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