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Čj. UOOU-02438/19-8

ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 64 odst. 1 zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a čl. 58 odst. 1 písm. d) 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), rozhodl dne 5. srpna 2019
takto:
Věc podezřelého
trvale bytem
který se měl dopustit porušení povinností stanovených v nařízení (EU) 2016/679 tím, že
zveřejnil dne 11. dubna 2019 na webových stránkách na internetové adrese
jejichž je provozovatelem, fotografie části úředních záznamů o podaných vysvětleních na
Policii České republiky při šetření věci vedené pod čj.
obsahující
osobní údaje zaměstnankyň Základní školy
, čímž mělo dojít k porušení povinnosti
stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb.
odkládá.
Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podle
čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle
zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro
pachatele příznivější. Správní orgán dospěl k závěru, že pozdější právní úprava obsažená
v zákoně č. 110/2019 Sb. je pro podezřelého příznivější, neboť umožňuje správnímu orgánu
v případech uvedených v § 65 zákona č. 110/2019 Sb., věc usnesením odložit, aniž zahájí řízení
o přestupku.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. května 2019 oznámení
přestupku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
,
čj.
, týkající se podezření z porušení právních předpisů na
ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů. Z uvedeného podnětu vyplývá, že
umístil na webové stránky
, jejichž je provozovatelem, fotografie
části úředních záznamů o podaných vysvětleních na Policii České republiky obsahující osobní
údaje zaměstnankyň Základní školy
které měl získat při nahlížení do spisu řízení
o přestupku vedeného pod čj.
dne 20. února 2019 a dne 25.
března 2019.
nebyl o povinnosti mlčenlivosti výslovně písemně poučen, pouze
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byl ústně poučen o tom, že informace získané nahlížením do spisu může využít pouze pro
ochranu svých práv.
Dne 25. června 2019 zaslal správní orgán právnímu zástupci Základní školy
,
žádost o sdělení, zda ve výše uvedené věci kontaktoval některý
z dotčených subjektů údajů pana
a požádal ho o odstranění svých osobních údajů,
a též, aby tuto komunikaci správnímu orgánu doložil. Správní orgán upozornil právního
zástupce Základní školy
na skutečnost, že v současné době již předmětné
dokumenty obsahující osobní údaje dostupné na webových stránkách
nenalezl.
Dále jej požádal, aby správnímu orgánu sdělil, zda jsou dokumenty dostupné a tuto skutečnost
doložil, případně uvedl datum, kdy bylo jejich uveřejnění ukončeno.
V návaznosti na výše uvedené obdržel správní orgán dne 28. června 2019 sdělení
ze kterého vyplývá, že žádný z dotčených subjektů údajů pana
nekontaktoval. Dále bylo uvedeno, že již nejsou dostupné internetové stránky
obsahující předmětné fotografie dokumentů, avšak oznamovatel ani žádný ze subjektů údajů
nejsou schopni sdělit datum, k němuž byly dokumenty z internetových stránek staženy.
Správní orgán prověřil dne 30. července 2019 obsah webových stránek na internetové adrese
a zjistil, že fotografie části úředních záznamů o podaných vysvětleních na Policii
České republiky při šetření věci vedené pod čj.
obsahující osobní
údaje zaměstnankyň Základní školy
byly odstraněny, o čemž pořídil téhož dne
úřední záznam čj. UOOU-02438/19-7.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb.,
aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť je zřejmé, že požadovaného účelu
spočívajícího v bezprostřední nápravě protiprávního stavu po zjištění porušení zákonem
uložené povinnosti bylo dosaženo.
Toto usnesení se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. pouze poznamená do spisu. V souladu
s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

Mgr. Vanda Foldová
ředitelka odboru dozoru
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