*UOOUX00D0OF7*

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

Čj. UOOU-10880/18-4
Praha 14. ledna 2019

Úřední záznam o odložení věci
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako věcně příslušný orgán podle § 46 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
odkládá

podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. věc týkající se podezření z porušení povinnosti stanovené
v čl. 6 odst. 1 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)
společností
se sídlem
v souvislosti
s instalací kamerového systému na budově sídla společnosti, prostřednictvím kterého měla
zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pohybujících se na veřejné komunikaci a přilehlých
pozemcích bez jejich souhlasu nebo jiného právního titulu.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), aniž zahájil řízení, věc odložil, protože ze
strany správce osobních údajů společnosti
, došlo k bezprostřední nápravě
protiprávního stavu po zjištění porušení povinnosti uložené nařízením (EU) 2016/679.
Úřad obdržel dne 27. prosince 2018 podnět Městského úřadu
, ze kterého vyplývá,
že společnost provozuje kamerový systém, prostřednictvím kterého monitoruje také přilehlou
veřejnou komunikaci a sousední pozemky. Současně z podnětu vyplývá, že došlo také
k předání záznamu z tohoto kamerového systému zaměstnanci společnosti, a to za účelem
řešení dopravního incidentu.
Dne 7. ledna 2019 zaslal správní orgán v souladu s § 40a zákona č. 101/2000 Sb. společnosti
, výzvu k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že ukončí
neoprávněné zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, resp. jej
nasměruje na vlastní pozemek tak, aby již nedocházelo k monitorování veřejného prostranství
nebo jiných pozemků. Současně byla společnost upozorněna na možnost porušení obecného
nařízení o ochraně osobních údajů v případě, že bude nadále docházet k předávání záznamů
z kamer soukromým osobám.

Dále byla společnost informována o tom, že pokud dojde k nápravě protiprávního stavu
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad v souladu s § 40a
zákona č. 101/2000 Sb. upustit od uložení pokuty. V této souvislosti byla poučena o tom, že
o skutečnosti, že došlo k nápravě protiprávního stavu, je povinna Úřad neprodleně informovat
včetně doložení této skutečnosti relevantními podklady.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 10. ledna 2019 vyjádření
společnosti
, ze kterého vyplývá, že kamery byly upraveny tak, aby již
nedocházelo k monitorování veřejné komunikace ani sousedních pozemků. Současně byla dle
vyjádření společnosti přijata směrnice vymezující striktně přístup k záznamů z kamerového
systému, přičemž pověřené osoby mohou záznam z kamer poskytnou pouze orgánům Policie
České republiky nebo jiným orgánům činným v trestním řízení.
Z výše uvedeného vyplývá, že ze strany společnosti došlo k bezprostřední nápravě
protiprávního stavu.
Na základě shromážděného spisového materiálu dospěl správní orgán k závěru, že byla přijata
opatření k zajištění neprodlené nápravy protiprávního stavu, a to bezprostředně poté, co bylo
zjištěno porušení právním předpisem uložené povinnosti. Vzhledem k výše uvedenému
rozhodl správní orgán na základě § 40a zákona č. 101/2000 Sb. (dojde-li k nápravě
protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo
zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty) o odložení věci, o čemž
bude oznamovatel vyrozuměn.
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