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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 64
odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, rozhodl dne 5. listopadu 2019
takto:
Věc podezřelého společnosti
se sídlem
tím, že dne 18. září 2019 umístil jeden z jejích zaměstnanců na vstupní dveře
domu na adrese
dokumenty „Oznámení o vstupech provedení
prostupu a souvisejících prací do domu
pro přivedení optického kabelu sítě
zemí“ a „Souhlas s prostupem do domu pro přivedení optického kabelu sítě
zemí“, které obsahovaly osobní údaje
a
,
se podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo
předání věci.
Úřad obdržel dne 15. října 2019 oznámení možného přestupku od Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie
, Obvodní oddělení policie
čj.
týkající se podezření z porušení z porušení právních předpisů na ochranu
osobních údajů při zpracování osobních údajů.
Ze spisové dokumentace vyplývá, že dne 18. září 2019 umístil zaměstnanec společnosti
na vstupní dveře domu na adrese
dokumenty
„Oznámení o vstupech provedení prostupu a souvisejících prací do domu
pro přivedení optického kabelu sítě
zemí“ a „Souhlas s prostupem do domu pro
přivedení optického kabelu sítě
zemí“, které obsahovaly osobní údaje místopředsedy
výboru Společnosti vlastníků
v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, podpis a správkyně domu
v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo. Zaměstnanec společnosti měl předmětné dokumenty vyvěsit
na vstupní dveře domu na základě pokynu své vedoucí. Ze spisové dokumentace dále vyplývá,
že dne 18. září 2019 kolem 16. hodiny byl jedním z obyvatel domu spatřen muž, jak cosi
umísťuje na vstupní dveře domu a následně kolem 18. hodiny téhož dne byly výše
specifikované dokumenty ze vstupních dveří odstraněny
a
.
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Dle správního orgánu výše popsané jednání není důvodem pro zahájení řízení o přestupku,
neboť s ohledem na prokazatelnou délku zveřejnění předmětných dokumentů, jakož
i s ohledem na skutečnost, že vyvěšené dokumenty obsahovaly pouze základní adresné údaje
osob, které Společenství vlastníků
určitým způsobem zastupují, neporušuje
nebo neohrožuje zájem společnosti do té míry, že by došlo k poškození nebo zásahu do práv
chráněných předpisy na úseku ochrany osobních údajů. Správní orgán tak dospěl k závěru, že
toto jednání nelze považovat za společensky škodlivé natolik, aby byly naplněny všechny
pojmové znaky přestupku ve smyslu § 5 zákona č. 250/2016 Sb.
Toto usnesení se podle § 76 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. pouze poznamená do spisu
a o odložení věci se vyrozumí osoba přímo postižená spácháním přestupku, je-li správnímu
orgánu známa. V souladu s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání
přípustné.

Praha 5. listopadu 2019

JUDr. Jiří Žůrek
pověřený řízením odboru dozoru
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