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Čj. UOOU-10722/18-3

PŘÍKAZ
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, a čl. 58 odst. 2
písm. i) 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)
vydává dne 7. ledna 2019 v souladu s § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
tento příkaz:
I.

Je prokázáno, že účastník řízení:
, fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona, se sídlem
v souvislosti s výkonem činnosti účetní pro obce
, se sídlem
,a
se sídlem
jako zpracovatel osobních údajů podle čl. 4 bodu 8 nařízení (EU) 2016/679, tím, že nezajistil
osobní údaje 5 subjektů údajů, a to
a
uvedených na výplatních lístcích v rozsahu jméno, příjmení a
informace související s příslušným pracovněprávním vztahem či jiným vztahem k dané obci,
ze kterého vyplývá nárok na výplatu finanční částky, které byly dne 5. prosince 2018
v 10:00 hodin nalezeny na ulici
naproti společnosti
,
, na odstavné volně přístupné ploše v
porušil čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tedy povinnost zpracovatele provést vhodná
technická a organizační opatření,

II. za což se mu v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 ukládá
napomenutí.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je spisový materiál Městské policie
doručený Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dne 12. prosince 2018.

1/4

Ze spisového materiálu, zejména z úředního záznamu Městské policie
ze dne
5. a 6. prosince 2018 a z oznámení přestupku ze dne 10. prosince 2018 vyplývá, že dne
5. prosince 2018 v 10:00 hod. byly v rámci výkonu služby městské policie na ulici
v místech naproti společnosti
na odstavné volně přístupné ploše v blízkosti sběrného místa odpadu poblíž plastových
kontejnerů na odpad pro plast a sklo nalezeny mimo určená místa poházené papírové a
plastové obaly od různého zboží, polystyren, plastové pytle s obsahem papírů a plastových
nádob se zbytky obkladových materiálů nebo dlažby, plastové pytle a sáčky se směsným
odpadem a papíry a další odpad. Na základě uvedených skutečností strážník městské policie
provedl bližší prohlídku uvedeného místa s odpadem s cílem identifikace osoby, která věci na
místě odložila, a zajištění případných důkazů. Následně bylo zjištěno, že v jednom
z igelitových pytlů, který byl otevřený a částečně vysypaný, a dále mezi samostatně
pohozenými papíry v téže hromadě se nacházejí různé účetní doklady se jmény osob, které
byly zajištěny jako důkazní předměty (z větší části, neboť se nepodařilo zajistit všechny
materiály z důvodu jejich poškození zapáchajícím směsným odpadem a dalším znečištěním).
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že bylo zajištěno celkem 57 kusů, a to konkrétně
jednotlivé roztrhané kousky různých účetních dokladů a poznámek směřujících k obci
(výplatní lístek
). Dále šlo o doklady směřující k obci
(výplatní
lístek
a
). Většina těchto dokladů
byla pomačkána a roztržena a nebyl problém je na místě pospojovat, neboť se jednalo
o větší kusy.
V dané věci byla kontaktována starostka obce
,
, aby bylo zjištěno,
jak se ocitly některé účetní doklady obce vyhozené na místě veřejnosti přístupném. Starostka
obce
při podání vysvětlení sdělila, že uvedené účetní doklady pocházejí z účetnictví
obce
za rok 2018, které pro obec externě zajišťuje osoba samostatně výdělečně
činná
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že dne 5. prosince
2018 telefonicky kontaktovala strážníka Městské policie
která se následně na to dne 6. prosince 2018 dostavila na služebnu městské policie k podání
vysvětlení. K dané věci uvedla, že pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti
účetnictví a obci
a dalším subjektům provádí účetnictví. K tomuto účelu si tiskne
některé účetní doklady jako pomocný materiál, kde bývají uvedeny osobní údaje. Protože jí
nefungovala skartovačka, tak několik vytištěných účetních dokladů asi 5 nebo 6 listů (přesně
neví) roztrhala a vyhodila je do koše s papírem a když si udělala pořádek na stole, vyhodila
i další papíry, jako svoje poznámky a prázdné papíry bez osobních údajů. Pak vše vysypala do
igelitového pytle a chtěla ho vyhodit do popelnice. Ten pak dne 4. prosince 2018 po
18. hodině i s dalším plastovým odpadem vyhodila v
při cestě okolo. Vzhledem
k tomu, že kontejner s papírem nenašla, tak igelitový pytel s papírem, a tedy i s účetními
doklady, zanechala pohozený na místě u kontejnerů, protože již tam nějaké papíry ležely
v igelitových pytlích vedle nich na zemi. K tomu dodala, že nevěděla, že by se pytel mohl sám
otevřít či roztrhat a někdo by mohl účetní doklady zkoumat. Na závěr uvedla, že dne
6. prosince 2018 se v ranních hodinách vrátila zpět do
na místo, kde igelitový
pytel i s papíry odložila, vše po sobě uklidila a odstranila. Na otázku strážníka Městské policie
co vše na místě vyhodila či odložila mimo vyhrazená místa, uvedla, že mimo
dvou igelitových pytlů s plasty, které vyhodila do kontejneru, a toho jednoho, co zanechala
mimo, žádný jiný odpad zde nezanechala, ani nevyhazovala. Igelitový pytel s papírem, a tedy
i účetními doklady a jejími poznámkami, byl modré barvy o velikosti cca 50 cm. Na závěr
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uvedla, že svého jednání lituje. Součástí spisového materiálu je fotodokumentace ze dne
5. prosince 2018, která obsahuje celkový pohled na místo protiprávního jednání a dále na
výplatní lístek obce
vystavený
a obce
vystavený
a
K předmětu řízení lze konstatovat, že dle čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679 se osobním
údajem rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby. Dokumenty nalezené a následně zajištěné Městskou policií
tak nepochybně obsahují osobní údaje osob, které jsou v pracovněprávním vztahu či jiném
vztahu k obci, ze kterého vyplývá nárok na výplatu finanční částky, jejichž rozsah je vymezen
ve výroku tohoto příkazu.
Dle čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) 2016/679 se zpracováním 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 zničen. Účastník řízení při své účetní činnosti nepochybně zpracovává
osobní údaje těch osob, kterým subjekty, pro které svou činnost vykonává, vyplácejí finanční
částky.
Účastník řízení je na základě výše uvedeného zpracovatelem osobních údajů osob, kterým
subjekty, pro které vykonává účetní činnost, vyplácí finanční částky, ve smyslu čl. 4 bodu 8
nařízení (EU) 2016/679 a jako takový je povinen dodržet veškeré relevantní povinnosti
stanovené tímto nařízením pro zpracování osobních údajů. Jedna z těchto povinností je
vyjádřena v zásadě integrity a důvěrnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU)
2016/679, podle které musí být osobní údaje zpracovávány způsobem, který zajistí náležité
zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo
organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou
ztrátou, zničením nebo poškozením. Na tuto zásadu pak navazuje čl. 32 odst. 1 nařízení (EU)
2016/679, dle kterého s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům
pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a
organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
Splnění této povinnosti, tj. povinnosti provést vhodná technická a organizační opatření, aby
byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, aby osobní údaje nebyly
vystaveny riziku neoprávněného zpracování či využití, předpokládá, že účastník řízení
důsledně zváží veškerá rizika, která jsou s jím prováděným zpracováním osobních údajů
spojená, a přijme odpovídající opatření k jejich maximálnímu vyloučení.
V tomto případě účastník řízení dokumenty obsahující osobní údaje odložil na veřejném
prostranství, což zcela zjevně není běžné místo pro uložení tohoto typu listin ani běžný
způsob pro likvidaci zpracovávaných osobních údajů.
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Při rozhodnutí o uložení napomenutí přihlédl správní orgán k závažnosti jednání účastníka
řízení, a to zejména ve vztahu k čl. 83 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679. Vzal přitom v úvahu
především nízký počet dotčených subjektů a k tomu, že k porušení nedošlo úmyslně a že
účastník řízení se ke svému jednání doznal a svého jednání lituje.
Správní orgán považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu skutkové zjištění za
dostatečné a na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník řízení porušil
svým jednáním povinnost stanovenou v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a proto rozhodl
podle § 150 odst. 1 správního řádu ve věci příkazem.

Poučení: V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů
proti tomuto příkazu podat ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení odpor, kterým se příkaz
ruší a řízení pokračuje.
Příkaz je doručen dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na
poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení
oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání příkazu do
datové schránky.

Praha 7. ledna 2018
otisk
úředního
razítka
Vanda Foldová
ředitelka odboru kontrolního
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