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ÚŘEDNÍ ZÁZNAM
Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl dne 10. ledna 2018 statutárním
městem
postoupen podnět Krajského ředitelství policie
, obvodní
oddělení
, čj.
, týkající se podezření
z porušení 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),
ke kterému mělo dojít v souvislosti s neoprávněným užitím osobních údajů
Ze spisového materiálu vyplývá, že mělo dojít ke zneužití osobních údajů
v blíže nezjištěné době v listopadu 2018. Při žádosti o hypotéky a půjčky zaslala přes svoji emailovou adresu kopie svých osobních dokladů soukromým společnostem. Později zjistila, že
její osobní údaje využívá neznámá osoba na sociální síti Facebook k inzerci prodeje zboží.
K osobě možného pachatele
uvedla, že v inzerátech uváděl jako kontaktní
telefonní číslo
a ona osobně s ním komunikovala prostřednictvím e-mailové
adresy
Ze zjištění Policie České republiky dále vyplývá, že uvedené
telefonní číslo užívá
E-mailová schránka
byla
založena anonymním uživatelem.
Úřad dopisem ze dne 15. ledna 2019 požádal
o doložení jejích tvrzení
o zneužití osobních údajů relevantními podklady (kopie e-mailové komunikace, printscreen
inzerátů atd.). Ke dni pořízení tohoto úředního záznamu nebyly Úřadu doručeny žádné bližší
informace týkající se výše uvedeného jednání.
Z dosud shromážděné dokumentace nelze bez pochybnosti prokázat, že by došlo k jednání,
které by porušovalo obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Správní orgán přitom nemá
možnost pro prokázání tvrzení dotčené osoby opatřit jiné důkazní prostředky, než které
opatřila Policie České republiky.
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Na základě výše uvedených skutečností neshledal Úřad důvod pro zahájení řízení z moci úřední
ve věci porušení povinností stanovených obecným nařízením ani pro jiný postup ve věci.
O obsahu tohoto úředního záznamu bude stěžovatel vyrozuměn.

Praha 25. února 2019

Mgr. Vanda Foldová
ředitelka odboru kontrolního
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