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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, a čl. 58 odst. 1 písm. d) 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), rozhodl dne
5. listopadu 2019 takto:
Věc podezřelé
která se měla dopustit přestupku podle § 62 odst. 1
písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. tím, že v době od 7. 10. 2019 do 23. 10. 2019 vyvěsila na
úřední desce a internetových stránkách obce listinu s osobním údajem (příjmením) pana
, čímž mělo dojít k porušení článku 5 odst. 1 písm. a) a článku 6 (EU) 2016/679, se
podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odkládá.
Úřad obdržel dne 4. listopadu 2019 oznámení přestupku od Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie
čj.
týkající se podezření z porušení z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při
zpracování osobních údajů. Z předmětného podnětu vyplývá, že na úřední desce
a internetových stránkách
byla v době od 7. 10. 2019 do 23. 10.
2019 vyvěšena listina (námitka k protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti)
obsahující osobní údaj pana
v rozsahu jeho příjmení, aniž by k tomu dal
souhlas. Součástí podnětu byla i kopie předmětné listiny s vyznačeným datem vyvěšení
a sejmutí na úřední desce obce (fyzické i elektronické).
Dne 5. listopadu 2019 správní orgán prověřil elektronickou úřední desku obce a zjistil,
že předmětná listina byla po uplynutí stanovené doby pro vyvěšení odstraněna.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 65 zákona
č. 110/2019 Sb., aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť příjmení osoby sice
představuje chráněný osobní údaj, který musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracován
korektně a zákonným a transparentním způsobem, ale vzhledem k významu a míře porušení
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, a vzhledem k možnému následku tohoto
porušení, když do soukromí subjektu údajů bylo zasaženo ve velmi malém rozsahu, je
zřejmé, že požadovaného účelu spočívajícího v bezprostřední nápravě protiprávního stavu
po zjištění porušení zákonem uložené povinnosti bylo dosaženo tím, že předmětný
dokument byl z úřední desky obce stažen.
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Toto usnesení se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. pouze poznamená do spisu. V souladu
s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

JUDr. Jiří Žůrek
pověřený řízením odboru dozoru
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