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

*UOOUX00DQ00K*
Čj. UOOU-04516/19-7

USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), 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, v řízení o uložení opatření
k nápravě, rozhodl dne 9. prosince 2019 takto:
Řízení sp. zn. UOOU-04516/19 vedené ve Společenství vlastníků domu
se sídlem
, ve věci
uložení opatření povinnosti k nápravě v souvislosti s porušováním povinnosti správce
osobních údajů při zpracování osobních údajů členů Společenství vlastníků domu (SVD),
rodinných příslušníků členů SVD, nájemníků a třetích osob bydlících v domech spravovaných
účastníkem řízení, se dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zastavuje
neboť v řízení vedené z moci úřední zaniklo neplnění povinností správce osobních údajů.

Odůvodnění
Řízení bylo zahájeno dne 23. října 2019 vydáním Příkazu č.j. UOOU-04516/19-2. Podkladem
pro vydání příkazu byl spisový materiál shromážděný v rámci kontroly sp. zn. UOOU06362/18, která byla uskutečněná inspektorkou Úřadu PaedDr. Janou Rybínovou ve dnech
15. února 2019 až 25. září 2019, včetně vyřízení námitek předsedkyní Úřadu č.j. UOOU06362/18-41.
Kontrola byla provedena na základě podnětu, který Úřad obdržel od stěžovatelky
Předmětem kontroly byla kontrola dodržování povinností správce osobních údajů
stanovených nařízení (EU) 2016/679 v souvislosti se zaměřením na zpracování osobních
údajů členů SVD, rodinných příslušníků členů, nájemníků a třetích osob bydlících v domech
spravovaných SVD, zejména se zaměřením na dodržování:
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-

zásad zpracování osobních údajů (čl. 5)
zákonnost zpracování osobních údajů, se zaměřením na právní titul zpracování (čl.6)
informační povinnosti (čl. 12, 13 a 14)
práva subjektu údajů na přístup a opravu k osobním údajům a právo na výmaz (čl. 15,
16, 17)
práva vznést námitku (čl. 21)
povinnosti správce osobních údajů (čl. 24 a 25)
povinnosti při zabezpečení zpracování (čl. 32)

Kontrola byla ukončena protokolem o kontrole č.j. UOOU-06362/18-36. Protokolem
o kontrole bylo konstatováno, že účastník řízení, jako správce osobních údajů porušil
povinnosti, stanovené čl. 5 odst. 1 písm. f),6 odst. 1 písm. a) až f), čl. 15 odst. 1 a čl. 32 odst.
2 Nařízení (EU) 2016/679.
Účastníku řízení Společenství vlastníků domu

se sídlem
, byla dle § 60 zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souladu s § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v souvislosti s porušováním povinnosti správce osobních údajů při zpracování
osobních údajů členů SVD, rodinných příslušníků členů, nájemníků a třetích osob bydlících
v domech spravovaných SVD, uložena Příkazem ze dne 23. října 2019, č.j. UOOU-04516/192,tyto povinnosti:
1. Nezveřejňovat v rámci úložiště SVD dokumenty vzniklé v rámci činnosti SVD, které
obsahují osobní údaje, které nejsou nezbytné pro uplatnění práv a povinností člena
SVD dle § 1175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako je jméno
(název), číslo běžného účtu, název banky, příp. SIPO plátce a příjemce,
a to ve lhůtě 40 dnů ode dne právní moci tohoto příkazu.

2. Nezveřejňovat dehonestující osobní údaje
na webových stránkách
jejichž provozovatelem je účastník řízení,
a to ve lhůtě 40 dnů ode dne právní moci tohoto příkazu.
3. Podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 zpracovat a předat
informace obsahující:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů o příjemci/příjemcích nebo kategorie
příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
c) plánované době, po kterou byly nebo budou osobní údaje zpracovány, resp.
uloženy;
d) o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů
týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést
námitku proti tomuto zpracování;
e) o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
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f) veškeré dostupné informace o zdroji/zdrojích osobních údajů, pokud
nejsou/nebyly získány od subjektu údajů;
g) o skutečnosti/skutečnostech, že dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4,
tedy podat stěžovatelce zprávu zároveň v souladu s Vnitřní směrnicí SVD k ochraně
osobních údajů,
a to ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

4. Podle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 přijmout taková technickoorganizační
opatření, aby přístup k uloženým dokumentům SVD byl umožněn pouze členům SVD,
na základě přístupového jména a hesla.
a to ve lhůtě do 40 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.
5. Přijmout technickoorganizační opatření umožňující kontrolu přístupu k osobním
údajům prostřednictvím logovacího systému,
a to ve lhůtě 40 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.
6. Podat Úřadu pro ochranu osobních údajů zprávu o splnění uložených opatření
uvedených ve výroku č. 1, 2, 3, 4 a 5,
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich splnění.

Účastník řízení proti příkazu podal v řádné lhůtě dle § 150 odst. 3 správního řádu dne 24.
října 2019 odpor. Účastník řízení v podaném odporu uvedl, že došlo k odstranění nedostatků
uvedených pod číslem 1, 2, 3, 4 a 6 uložených v Příkazu č.j. UOOU-04516/19-2.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení nesplnil opatření uložené příkazem pod bodem č. 5, tj.
přijmout technickoorganizační opatření umožňující kontrolu přístupu k osobním údajům
prostřednictvím logovacího systému, je správní orgán ve smyslu § 150 odst. 3 správního řádu
ve správním řízení pokračoval, což účastníku řízení oznámil přípisem Seznámení s podklady
rozhodnutí ze dne 8. listopadu 2019, č.j. UOOU-04516/19-4.
K tomuto sdělení účastník řízení dne 18. listopadu 2019 sdělil, že k tomuto dni Společenství
vlastníků domu
prověřilo a zjistilo, že došlo mezi ním a dodavatelem IT systému
k nedorozumění týkající se využívání softwaru a sdělilo, že využívaná elektronická evidence
(SW) obsahuje zařízení umožňující sledování, kdo, kdy a z jakého důvodu přistoupil
k osobním údajům (logy), při zpracování osobních údajů v systému IT.
Na základě vyhodnocení všech výše uvedených informací správní orgán rozhodl, tak jak je
uvedeno ve výroku, neboť věc, tedy porušování povinností správce osobních údajů, zanikla.
Poučení: V souladu s § 152 odst. 1 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů
proti tomuto usnesení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení rozklad
předsedkyni Úřad.
Usnesení je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho
uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik
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přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání
usnesení do datové schránky.
Rozklad proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk
úředního
razítka

PaedDr. Jana Rybínová
inspektorka úřadu pro ochranu osobních údajů
(podepsáno elektronicky)

Praha 9. prosince 2019

4/4

