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PŘÍKAZ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle čl. 58 odst. 2 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) a § 60 zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, rozhodl dne 20. srpna 2019 v souladu
s § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Účastníku řízení:

, se sídlem
, se v souvislosti s kontrolními zjištěními při
zpracování osobních údajů prováděném buď přímo účastníkem řízení nebo jeho jménem, se
zaměřením na členskou základnu, čekatele na členství, zájemce o členství, příznivce a jiné
oslovované osoby (potenciální voliči) účastníka řízení, ukládá povinnost:

1. Zpracovávat pouze osobní údaje v rozsahu nutném ke ztotožnění smluvní strany, tedy
v případě skupiny „dárců“ zpracovávat osobní údaje bez e-mailové adresy a
telefonního čísla; doložit upravené Záznamy o činnostech zpracování,
a to ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto příkazu,
2. Zpracovávat pouze přesné osobní údaje v případě člena s ID
z interního systému,

; doložit záznamem

a to ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto příkazu,
3. Upravit lhůtu pro výmaz osobních údajů v případě nepřijatých zájemců o čekatelství
a nepřijatých čekatelů, a to tak, že v případě, kdy kontrolovaná osoba rozhodne
o nepřijetí čekatelů či zájemců, není důvod nadále osobní údaje odmítnutých
subjektů dále zpracovávat.
Dále upravit lhůtu pro výmaz osobních údajů „dárců“, která byla kontrolovanou
osobou nadbytečně prodloužena o dva roky,
a to ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto příkazu,
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4. Ve smlouvách o zpracování osobních údajů upravit název Příkazní smlouva,
a to ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto příkazu,

5. Podat Úřadu pro ochranu osobních údajů zprávu o splnění uložených opatření
uvedených ve výroku 1 až 4,
a to ve lhůtě 15 dnů od splnění posledního z nich.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je spisový materiál shromážděný v rámci kontroly
sp. zn. UOOU-01203/19 provedené Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)
u účastníka řízení ve dnech 6. března 2019 až 26. června 2019.

Kontrolou u účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) 2016/679 zpracovává osobní údaje skupiny dárců nad rámec nutný
k jednoznačné identifikaci smluvní strany.
Podle ustanovení čl. 5 musí být osobní údaje:
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou
zpracovávány („minimalizace údajů“);
V případě skupiny „dárců“ v souladu s ustanovením § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., které
stanovuje rozsah potřebných identifikačních údajů nutných k dostatečnému určení fyzické
osoby („zejména jméno, bydliště a datum narození, popřípadě identifikující údaj podle jiného
právního předpisu. Identifikujícím údajem právnické osoby nebo podnikatele je identifikační
číslo osoby, bylo-li jim přiděleno“) nejsou kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a
e-mailová adresa podstatné, a jsou tedy shromažďovány nad rámec právního titulu dle čl. 6
odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679.
Uvedená zjištění byla v protokole o kontrole vyhodnocena jako porušení čl. 5 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) 2016/679.
Lhůta pro splnění povinnosti 1 byla stanovena na 60 dnů s ohledem na charakter
předmětného zpracování osobních údajů, tedy že se jedná o relativně rozsáhlý soubor dat
získaných od většího množství fyzických osob.

Kontrolou u účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení nezpracovává přesné osobní
údaje dle požadavku čl. 5 odst. 1 psím. d) nařízení (EU) 2016/679, což bylo ověřeno v případě
člena s ID 2097.
Podle ustanovení čl. 5 musí být osobní údaje:
d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby
osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly
bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“);
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Kontrolou u účastníka řízení bylo zjištěno, že v případě držitele členského průkazu ID
papírová přihláška neshoduje se záznamy v interní databázi.

se

Uvedená zjištění byla v protokole o kontrole vyhodnocena jako porušení čl. 5 odst. 1 psím. d)
nařízení (EU) 2016/679.
Lhůta pro splnění povinnosti 2 byla stanovena na 60 dnů s ohledem na charakter
předmětného zpracování osobních údajů, tedy že se jedná o relativně rozsáhlý soubor dat
získaných od většího množství fyzických osob.

Kontrolou u účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení nastavil lhůtu pro výmaz
osobních údajů nepřijatých zájemců o čekatelství a nepřijatých čekatelů v rozporu s čl. 5
odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679, přičemž to samé se vztahuje i na skupinu dárců, kde
byla lhůta stanovená právními předpisy účastníkem řízení nadbytečně prodloužena o dva
roky.
Podle ustanovení čl. 5 musí být osobní údaje:
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné
pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se
zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu
provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením
s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“);
Dle záznamů o činnostech zpracování, je stanovena lhůta pro výmaz osobních údajů na pět
let od ukončení členství, v případě čekatelů na členství rovněž pět let od rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí za člena a v případě čekatelů na členství pět let od rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za čekatele. V případě skupiny dárců je lhůta stanovena na dva roky od uplynutí
lhůty pro daňovou evidenci dle daňových předpisů. Tyto lhůty byly dle kontrolované osoby
stanoveny z vlastní vůle bez ohledu na právní předpisy. V případě skupiny členové je lhůta
pěti let lhůtou přiměřenou, a to s ohledem na skutečnost, že příjem každého politického
subjektu je mj. tvořen členskými příspěvky a každý politický subjekt, kontrolovanou osobu
nevyjímaje, musí vést účetnictví. K tomu kontrolující odkazují na ustanovení § 31 odst. 2
písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který uvádí, že „účetní doklady, účetní knihy,
odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy (je povinnost uchovat) po dobu
5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají“. Kontrolující naopak vyjadřují
nesouhlas se lhůtou pěti let v případě skupin zájemci o členství a čekatelé na členství.
V případě, kdy kontrolovaná osoba rozhodne o nepřijetí čekatelů či zájemců, není důvod
nadále osobní údaje odmítnutých subjektů údajů zpracovávat. Ke lhůtě dvou let v případě
skupiny dárců kontrolující konstatují, že v případě daru má obdarovaný povinnost vydat
potvrzení o přijetí daru, které se následně, při splnění všech náležitostí, stává daňovým
dokladem. K povinnosti uchovávat daňové doklady kontrolující odkazují na ustanovení § 148
odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, stanovující lhůtu pro vyměření daně končící
nejpozději 10 let od jejího počátku, kterým je podání řádného daňového přiznání.
Kontrolovaná osoba tedy stanovila lhůtu ještě o dva roky delší, než vyžaduje shora uvedený
zákon, přičemž takovou lhůtu považují kontrolující za nadbytečnou.
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Uvedená zjištění byla v protokole o kontrole vyhodnocena jako porušení čl. 5 odst. 1 písm. e)
nařízení (EU) 2016/679.
Lhůta pro splnění povinnosti 3 byla stanovena na 60 dnů s ohledem na charakter povinnosti
ukládané účastníku řízení.
Účastník řízení dne 12. dubna 2019 písemně uvedl, že ve smlouvách o zpracování osobních
údajů je mylně veden název Příkazní smlouva. Budou podniknuty kroky k nahrazení tohoto
výrazu správným výrazem.
Lhůta pro splnění povinnosti 4 byla stanovena na 60 dnů s ohledem na charakter
předmětného zpracování osobních údajů, tedy že se jedná o relativně rozsáhlý soubor dat
získaných od většího množství fyzických osob.

Správní orgán považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu skutkové zjištění
za dostatečné, a proto byla účastníku řízení uložena opatření k odstranění zjištěných
nedostatků v rozsahu ve výrokové části tohoto příkazu.

S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu.

Poučení: V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů
podat proti tomuto příkazu ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení 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.

Praha, dne 20. srpna 2019

otisk
úředního
razítka

Mgr. Daniel Rovan
inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů
(podepsáno elektronicky)
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