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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 18. prosince 2019
takto:
Věc
na adrese
údaji pana

, tr. bytem
(dále jen „podezřelý“), který na veřejně přístupné nástěnky bytových domů
umístil text s osobními

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.
Úřadu bylo dne 4. prosince 2019 doručeno usnesení Městského úřadu
,
odbor dopravních a správních agend, č. j.
o předání věci –
oznámení o přestupku od Policie ČR, Obvodní oddělení
ze dne
26. listopadu 2019 týkající se podezření z neoprávněného zpracování osobních údajů.
Ze spisového materiálu vyplývá, že podezřelý měl umístit na veřejně přístupné nástěnky
bytových domů na adrese
text
s osobními údaji pana
trvale bytem
(konkrétně pak v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa
bydliště).
K uvedené problematice je třeba uvést, že zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4
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)
rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Tímto pojmovým
vymezením se však nerozumí každá činnost, která zahrnuje něčí osobní údaje, ale pouze

1/2

systematické nakládání s osobními údaji za určitým účelem. Z výše uvedeného je zřejmé, že
jednání osoby, která na nástěnkách zveřejnila text obsahující osobní údaje pana
, nelze posuzovat jako zpracování osobních údajů v působnosti nařízení (EU)
2016/679, a na tuto osobu nelze v dané věci pohlížet jako na správce osobních údajů.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť z došlého oznámení
nevyplývá důvod k zahájení řízení o přestupku ani pro jiný postup ve věci.
Pokud se osoba, které se jednání pana
týká, cítí být dotčena na svých právech, je
třeba, aby své nároky uplatňovala prostřednictvím příslušných předpisů občanského práva
(tj. práva na ochranu osobnosti).
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 18. prosince 2019

JUDr. Jiří Žůrek
pověřený řízením odboru dozoru
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