ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uoou.cz, www.uoou.cz

*UOOUX00CVVLA*
Čj. UOOU-06122/18-24
Praha 16. listopadu 2018

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále jen
„Úřad“).
Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontrolující:
-

inspektor Úřadu, Ing. Josef Vacula, průkaz inspektora č.
pověřený zaměstnanec, Mgr. Vojtěch Dlouhý, číslo průkazu
;
pověřený zaměstnanec, Ing. Helena Žemličková, číslo průkazu
pověřený zaměstnanec, Josef Polák, číslo průkazu

Kontrolovaná osoba:
se sídlem
živnostenské oprávnění zaniklo ke dni

2018.

Místo provedení kontroly:
− sídlo Úřadu
− sídlo kontrolovaného
Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených kontrolované osobě nařízením
(EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů při provozování on-line hry
dostupné na
a v souvislosti s nahlášeným únikem osobních údajů.
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První kontrolní úkon:
Oznámení o zahájení kontroly Čj. UOOU-06122/18-8, které bylo doručeno kontrolované osobě
dne 8. srpna 2018.
Poslední kontrolní úkon:
Pořízení výpisu z www.rzp.cz dne 14. listopadu 2018.

I. Přehled podkladů:
Protokol o kontrole se opírá o následující podklady a dokumenty, které byly pořízeny před
zahájením kontroly a v jejím průběhu, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu
orgánu známy z jeho úřední činnosti:
1. Nahlášení úniku osobních údajů, pod Čj. UOOU-06122/18-1, doručeno Úřadu dne
26. května 2018, počet listů: 1,
2. Stížnost na únik osobních údajů, pod Čj. UOOU-06122/18-5, doručena Úřadu dne
29. května 2018, počet listů: 1,
3. Oznámení o zahájení kontroly, pod Čj. UOOU-06122/18-8, ze dne 6. srpna 2018,
doručeno doporučeným dopisem dne 8. srpna 2018, počet listů: 2,
4. Odpověď na oznámení o zahájení kontroly – kontrolovaná osoba, pod Čj. UOOU06122/18-9, doručena Úřadu dne 10. srpna 2018, počet listů: 1,
přílohy:
ze dne 20. dubna
2018; Trestní oznámení podané na Okresní státní zastupitelství ve Zlíně, počet listů
celkem: 7,
5. Úřední záznam o úkonech v rámci kontroly, pod Čj. UOOU-06122/18-10, ze dne
14. srpna 2018, počet listů: 1,
přílohy: registrace e-mailové adresy
na herním portálu
, provedená dne 13. srpna 2018, výtisk pravidel hry provozované na
dne 13. srpna 2018, výtisk „GDPR – Zpracování vašich údajů“
z
ze dne 21. června 2018, výtisk obchodních podmínek
z
ze dne 21. června 2018, počet listů celkem: 15,
6. Žádost o součinnost – Okresní státní zastupitelství
, pod Čj. UOOU-06122/18-11,
ze dne 15. srpna 2018, doručené do datové schránky dne 16. srpna 2018, počet listů
vč. přílohy: 3,
7. Žádost o součinnost – kontrolovaná osoba, pod Čj. UOOU-06122/18-12, ze dne
15. srpna 2018, doručena doporučeným dopisem dne 20. srpna 2018, počet listů: 1;
8. Sdělení – Okresní státní zastupitelství
pod Čj. UOOU-06122/18-13, doručeno
Úřadu dne 20. srpna 2018, počet listů: 1,
9. Žádost o součinnost – PČR, Krajské ředitelství policie
, pod Čj. UOOU06122/18-14, ze dne 21. srpna 2018, doručena do datové schránky téhož dne, počet
listů vč. příloh: 4,
10. Odpověď na žádost o součinnost – kontrolovaná osoba, pod Čj. UOOU-06122/18-15,
doručena Úřadu dne 28. srpna 2018, počet listů: 1, přílohy: „GDPR – Zpracování vašich
údajů“ ze dne 21. června 2018, „Pravidla hry“, e-mailová korespondence z e-mailové
adresy
ze dne 8. a 9. května 2018, Obchodní podmínky
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společnosti
–
, ze dne 21. června 2018, počet
listů celkem: 16,
11. Žádost o součinnost – kontrolovaná osoba – nařízení ústního jednání a místního
šetření, pod Čj. UOOU-06122/18-18, ze dne 24. září 2018, doručena doporučeným
dopisem dne 26. září 2018, počet listů: 1,
12. Protokol z ústního jednání a místního šetření, pod Čj. UOOU-06122/18-20, ze dne
25. října 2018, počet listů: 5,
13. Vyjádření kontrolované osoby, pod Čj. UOOU-06122/18-22, ze dne 12. listopadu 2018,
počet listů: 1,
14. Pořízení výpisu z www.rzp.cz, pod Čj. UOOU-06122/18-23, ze dne 14. listopadu 2018,
počet listů: 1.
V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v čase provedení
kontroly a v rozsahu stanoveném v předmětu kontroly. Z výše uvedených podkladů pak byly
pro kontrolní zjištění vyhodnoceny pouze ty části, v nichž jsou uvedeny relevantní informace
ve vztahu k předmětu této kontroly.
II. Důvod kontroly:
Úřadu bylo dne 26. května 2018 ohlášeno porušení zabezpečení osobních údajů z on-line hry
dostupné na
a to jejím provozovatelem,
(kontrolovanou osobou). Zároveň byl Úřadu dne 29. května 2018 doručen podnět, ve kterém
oznamovatel poukazoval na únik databáze hráčů shora uvedené on-line hry.
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo hlášeno porušení zabezpečení osobních údajů, zaměřil se
Úřad na plnění povinností správce osobních údajů ve vztahu k nahlášení tohoto porušení, a to
jak ve vztahu k dozorovému orgánu, tak ve vztahu k jednotlivým subjektům údajů. Dále se
Úřad zaměřil též na plnění povinnosti zabezpečení ve smyslu čl. 32 nařízení (EU) 216/679.
III. Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění č. 1:

. Obecně je možné
popsat
jako tzv. RPG hru (role-playing game), kdy každý hráč ovládá svou postavu, vylepšuje její
vlastnosti, nakupuje (ať již za herní peníze, či případně i za reálnou měnu), vyměňuje
či vylepšuje vybavení své postavy, obchoduje a střetává se s jinými hráči, resp. jejich
postavami.
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(viz www.justice.cz), přičemž jak kontrolovaná osoba, tak
v této společnosti jednatelé. Kontrolované osobě pak na její žádost
živnostenské oprávnění (k tomu viz bod 14 přehledu podkladů).

jsou
2018 zaniklo

Kontrolující se dále zaměřili na časovou osu celého případu. Dle vyjádření kontrolované osoby
(viz bod 12 přehledu podkladů) byl za účelem přípravy webové aplikace, která měla sloužit
jako doplněk pro
a měla s ní být provázána, najat programátor
(smlouva viz bod 4 přehledu podkladů), který měl tuto aplikaci vytvořit.

Časovou osu je tak dle kontrolujících možné shrnout do následujících bodů:
-

-

-

-

kontrolovaná osoba najala programátora
(viz Smlouva o dílo, bod 4 přehledu podkladů), umožnila mu přístup na server ve
kde se mj. nacházela databáze hráčů
a přístupové údaje do
soukromého cloudového úložiště
,
v průběhu
odcizena přístupová práva (nacházející se na serveru ve
k soukromému úložišti
na kterém byl zálohován
server, tj. i záloha databáze hráčů
v průběhu
docházelo ke ztrátám na virtuálním vybavení jednotlivých
hráčů
, přijato opatření v podobě administrátorského přístupu na server
ve
pouze pro kontrolovanou osobu a jejího společníka,
,
v
se neznámý pachatel naboural do soukromého úložiště
a odcizil zálohu databáze hráčů a hráčských účtů,
nahlášen únik osobních údajů, ke kterému mělo dle vyjádření
kontrolované osoby dojít dne
ve večerních hodinách (viz bod 1
přehledu podkladů).

Kontrolní zjištění č. 2:
Kontrolující zjišťovali, zda kontrolovaná osoba v souvislosti se svojí podnikatelskou činností,
kterou je provozování
zpracovává osobní údaje ve smyslu
čl. 4 bod 1 a bod 2 nařízení (EU) 2016/679. K tomu kontrolující přikládají definici osobních
údajů a též definici pojmu zpracování:
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„Osobními údaji (se rozumí) veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“
„Zpracováním (se rozumí) jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem,
šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo
zničení.“

K uniklé databázi kontrolující konstatují, že tato obsahovala
. K tomu kontrolující uvádějí, že kontrolovaná osoba
zcela jednoznačně v rámci
pracuje s osobními údaji, neboť přinejmenším dle IP adresy
a elektronické adresy je možné identifikovat fyzickou osobu jako subjekt údajů.
Dále se kontrolující zabývali skutečností, zda kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje
v rámci své podnikatelské činnosti. K pojmu „zpracování“ se kontrolující odkazuje na shora
uvedenou definici obsaženou v nařízení (EU) 2016/679. Vzhledem ke skutečnosti, že
kontrolovaná osoba z registrovaných hráčů
vytvářela databázi, mají kontrolující
postaveno na jisto, že kontrolovaná osoba osobní údaje minimálně shromáždila, zaznamenala,
uložila a též zpřístupnila (programátorovi za účelem vytvoření doplňující aplikace ke hře).
Na základě shora uvedeného mají kontrolující za prokázané, že se kontrolovaná osoba v rámci
své podnikatelské činnosti dostává do styku s osobními údaji ve smyslu čl. 4 bod 1) nařízení
(EU) 2016/679, a to při nejmenším v rozsahu shora uvedeném a tyto osobní údaje dále
zpracovává ve smyslu čl. 4 bod 2 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 3:
Kontrolující dále posuzovali, zda je kontrolovaná osoba v postavení správce osobních údajů.
Za tím účelem kontrolující citují čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 2016/679:
„Správcem (se rozumí) fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura
nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky
zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny
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právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo
zvláštní kritéria pro jeho určení.“
Dle vyjádření kontrolované osoby (viz bod podkladů č. 12) tato určila účel zpracování osobních
údajů, a to vytvoření a provozování
kdy osobní údaje jsou využívány k identifikaci
jednotlivých hráčů a též k potvrzení vytvoření herního účtu pomocí elektronické adresy.

Na základě shora uvedeného mají kontrolující za prokázané, že kontrolovaná osoba je
v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 2016/679, neboť určila
účel (vytvoření a provozování
) a určila zpracovatele osobních údajů –
(k tomu viz kontrolní zjištění č. 3).

Kontrolní zjištění č. 4:
Vzhledem ke shora uvedenému se kontrolující dále zabývali pojmem „zpracovatel osobních
údajů“ ve smyslu čl. 4 bod 8 nařízení (EU) 2016/679, který kontrolující citují:
„Zpracovatelem (se rozumí) fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.“
Z kontrolního zjištění č. 2 vyplývá,
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Pro úplnost kontrolující uvádějí, že zpracovatelská smlouva dle č. 28 odst. 3 nařízení (EU)
2016/679 musí mít písemnou formu s tím, že za písemnou formu se považuje i forma
elektronická. Nařízení (EU) 2016/679 dále na formu zpracovatelské smlouvy neklade žádné
nároky, avšak je třeba, aby tato smlouva obsahovala náležitosti předvídané čl. 28 odst. 3
nařízení (EU) 2016/679. Zpracovatelská smlouva tak musí obsahovat předmět (tj. kategorie
osobních údajů) a dobu zpracování osobních údajů, povahu a účel zpracování, vázanost
doloženými pokyny správce, mlčenlivost, možnost/nemožnost řetězení zpracovatelů a další
ustanovení, která jsou v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 uvedena.
Na základě shora uvedeného došli kontrolující k závěru, že kontrolovaná osoba, jako správce
osobních údajů, v rámci své podnikatelské činnosti využívala zpracovatele osobních údajů ve
smyslu čl. 4 bod 8 nařízení (EU) 2016/679.
Dále mají kontrolující za prokázané, že písemná smlouva o zpracování
osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 nebyla mezi správcem
a zpracovateli osobních údajů uzavřena, čímž bylo porušeno ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení
(EU) 2016/679, které písemnou smlouvu pro vztah správce – zpracovatel osobních údajů
předpokládá.

1

K postavení správce a zpracovatele osobních údajů při využití cloud computingu lze obecně odkázat na
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5057&n=zamestnavatele. Vždy je však
třeba zde uvedené aplikovat na konkrétní situaci (případ).
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Kontrolní zjištění č. 5:
V návaznosti na předmět kontroly uvedený v oznámení o zahájení kontroly (bod 3 přehledu
podkladů) se kontrolující zabývali bezpečností osobních údajů ve smyslu čl. 32 nařízení (EU)
2016/679, jehož znění kontrolující citují:
„1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro
práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a
organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku,
případně včetně:
a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů
a služeb zpracování;
c) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě
fyzických či technických incidentů;
d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která
představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta,
pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak
zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto
článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo
uplatňování schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.
4. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická
osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním
údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich
zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu“.

8/13

shora uvedeného mají kontrolující za prokázané, že kontrolovaná osoba, jako
správce osobních údajů nepostupovala v souladu s čl. 32 (EU) nařízení 2016/679. Kontrolující
sice uznávají, že po prvním bezpečnostním incidentu, u kterého ale není prokázáno, že se
vůbec dotkl zpracovávaných osobních údajů hráčů
byla kontrolovanou osobou
přijata bezpečnostní opatření, která skutečně zabránila dalším škodám na majetku hráčů
.

9/13

Kontrolující
k tomu zároveň odkazují na čl. 24 nařízení (EU) 2016/679, které zároveň zakládá odpovědnost
správce osobních údajů za veškeré zpracování osobních údajů a ukládá mu povinnost zavést
vhodná technická a organizační zabezpečení, jejichž cílem je provádět zpracování osobních
údajů v souladu s celým nařízením (EU) 2016/679.
Kontrolní zjištění č. 6.
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, zaměřili se
kontrolující též na plnění povinností vyplývajících z ustanovení čl. 33 a 34 nařízení (EU)
2016/679, které pro přehlednost citují:

„Článek 33
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Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu
a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému
úřadu příslušnému podle článku 55, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení
mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení
dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody
tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez
zbytečného odkladu správci.
3. Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:
a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně,
pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů
a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného
kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d) popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané
porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění
možných nepříznivých dopadů.
4. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez
dalšího zbytečného odkladu.
5. Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů,
přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá
nápravná opatření. Tato dokumentace musí dozorovému úřadu umožnit ověření
souladu s tímto článkem“.

„Článek 34
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce
toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
2. V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití
jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení
osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33
odst. 3 písm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli
z těchto podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení
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osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro
kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva
a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty
údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo
podobného opatření.
4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů
ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané
porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může
rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3“.
K ustanovení čl. 33 nařízení (EU) 2016/679 kontrolující konstatují, že ohlášení porušení
zabezpečení osobních údajů bylo dozorovému orgánu, Úřadu, doručeno dne
(viz bod 1 přehledu podkladů) s tím, že kontrolovaná osoba uvádí, že k porušení zabezpečení
osobních údajů (neoprávněnému šíření databáze hráčů na síti internet)
ve večerních hodinách“. Správce osobních údajů tak provedl ohlášení
porušení zabezpečení osobních údajů včas s tím, že dle jeho vyjádření (viz bod 1 přehledu
podkladů)

“. Správce
osobních údajů tak správně vyhodnotil, a to především k úniku
že tato
ztráta by mohla mít vliv jak na soukromí jednotlivých hráčů
), tak by mohlo dojít k nemajetkové
a případně i majetkové újmě jednotlivých hráčů
Správce osobních údajů dále
postupoval v souladu s čl. 33 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679, neboť všechny potřebné
informace sdělil ve svém oznámení a dále je též doplnil v rámci telefonického hovoru (viz bod
1 přehledu podkladů). K otázce souladu s čl. 33 odst. 5 nařízení (EU) 2016/679 kontrolující
konstatují, že správce osobních údajů si byl vědom již prvního bezpečnostního incidentu

Kontrolující se dále zaměřili na plnění povinností dle ustanovení čl. 34 nařízení (EU) 2016/679.
V návaznosti na shora uvedené a popsané riziko zásahu do soukromí jednotlivých hráčů
, provedl správce osobních údajů též oznámení o porušení zabezpečení osobních
údajů. Toto oznámení provedl správce osobních údajů
neboť zde dochází
k pravidelnému informování hráčů o nových updatech a upgradech v
Toto vysvětlení
je (bylo) též dostupné přes hlavní stránku hry
, čímž bylo zajištěno, že každý
z hráčů měl možnost se se situací seznámit a případně provést ve svém vlastním zájmu
bezpečnostní opatření (např. změna
). Správce osobních údajů dále
oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů provedl vůči každému hráči, kdy zpráva
o incidentu se zobrazila při přihlášení do hry (viz bod 12 přehledu podkladů).
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Kontrolující tak mají za prokázané, že správce osobních údajů svoje povinnosti vyplývající
z čl. 33 a 34 nařízení (EU) 2016/679 beze zbytku splnil, a nedošlo tak k porušení cit. ustanovení.

IV. Poučení o opravném prostředku:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat
Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole
námitky.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění
směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
Pokud kontrolující inspektor nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí
je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení.
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