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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 neznámého pachatele, který jako držitel domény
v rámci webové adresy
uveřejňuje osobní údaje pana
v rozsahu emailová adresa (v jejímž rámci je uvedeno jméno a příjmení) a telefonní číslo,
ačkoliv pan
opakovaně uplatnil své právo na výmaz dle čl. 17 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),
se podle § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, odkládá, neboť správní orgán do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se
o přestupku dozvěděl, nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.
Na Úřad se podáním ze dne 27. srpna 2019, posléze doplněným dne 16. září 2019 a 20. září
2019 obrátil pan
s tím, že na webové adrese
je
uveřejněn inzerát obsahující jeho osobní údaje v rozsahu emailová adresa (v jejímž rámci je
uvedeno jméno a příjmení) a telefonní číslo, ačkoliv prostřednictvím emailové adresy
administrátora stránek (
) opakovaně ve dnech 21. srpna 2019
a 22. srpna 2019 požádal o výmaz předmětných osobních údajů dle čl. 17 nařízení (EU)
2016/679. Na uvedené žádosti nebylo v zákonné lhůtě nijak reagováno, a nedošlo ani
k odstranění předmětných údajů. Dle informací obsažených v podání doručeném Úřadu není
již daný inzerát relevantní, a tudíž již nedochází ke zpracování předmětných údajů na základě
původního účelu.
Jediným uvedeným kontaktním údajem provozovatele webu
je
emailová adresa
. Jejím prostřednictvím Úřad zaslal dne 24. září
2019 upozornění na možné porušení čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 (právo
subjektu údajů na výmaz) a rovněž porušení čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 (informační
povinnost správce), a vyzval správce k nápravě protiprávního stavu. Na předmětné
upozornění nicméně nebylo ze strany správce nijak reagováno, a nedošlo ani k nápravě stavu
odstraněním osobních údajů pana
.
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Úřad výpisem z registru whois na CZ.NIC zjistil, že registrátorem předmětné domény
je společnost
se sídlem B
a přípisem ze dne 19. listopadu 2019 ji požádal o sdělení identifikačních údajů držitele
domény, když tyto nejsou veřejně dostupné. Na tuto žádost však nebylo ničeho sděleno.
Vzhledem k uvedenému Úřad v souladu s § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., aniž
zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne,
kdy se o přestupku dozvěděl, nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti konkrétní
osobě.
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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