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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, 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 26. června 2019
takto:
Věc podezřelé obce

, se sídlem
která se měla dopustit přestupku podle zákona č. 110/2019 Sb.
tím, že v souvislosti s odpověďmi na žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zveřejnila na elektronické úřední desce i podané žádosti,
které obsahovaly osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště,
číslo datové schránky, e-mailová adresa a informace související s podanými žádostmi, a dále
zveřejnila kopii veřejné vyhlášky ze dne 22. prosince 2016, a to včetně osobních údajů
účastníků řízení v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a informace o účastenství v řízení,
čímž mělo dojít k porušení povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679,
se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odkládá.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. dubna 2019 podnět
stěžovatele
který uvedl, že se dne 19. listopadu 2018, 16. ledna 2019,
2. května 2019 a 24. května 2019 obrátil na obec
se žádostí o poskytnutí
několika dokumentů, přičemž mu obec vyhověla a dokumenty mu poskytla a v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. odpovědi vyvěsila na elektronické úřední desce obce, ale i včetně
jeho žádosti obsahující jeho osobní údaje. V souvislosti s tímto podnětem Úřad dále zjistil, že
na elektronické úřední desce obce jsou vyvěšeny další dokumenty obsahující osobní údaje
(např. Veřejná vyhláška o zahájení řízení – kanalizace, Veřejná vyhláška – rozhodnutí –
kanalizace), které, ač je právními předpisy stanovena doba pro jejich vyvěšení, jsou i po jejím
uplynutí stále k dispozici v elektronické podobě i s osobními údaji, které jsou v nich uvedeny.
Dne 13. června 2019 zaslal správní orgán v souladu s § 54 odst. 1 písm. b) zákona
č. 110/2019 Sb., ve spojení s § 65 tohoto zákona obci
výzvu k neprodlené
nápravě protiprávního stavu, a to tím, že ze zveřejněných dokumentů dostatečně odstraní
osobní údaje, příp. odstraní z webových stránek zveřejněné dokumenty nebo jejich části.
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Dále byla obec
informována o tom, že pokud dojde k nápravě
protiprávního stavu bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad,
a to zejména s ohledem na chování podezřelé po spáchání činu, věc v souladu s § 65 zákona
č. 110/2019 Sb. odložit. V této souvislosti byla obec poučena o tom, že o skutečnosti, že došlo
k nápravě protiprávního stavu, je povinna Úřad neprodleně informovat včetně doložení této
skutečnosti relevantními podklady.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 24. června 2019 vyjádření obce
, ve kterém uvedla, že veškeré osobní údaje, které byly na webových
stránkách obce, byly anonymizovány nebo vymazány (staré vyhlášky), přičemž vše je možné
zkontrolovat na
.
Dne 26. června 2019 správní orgán prověřil elektronickou úřední desku obce a zjistil,
že předmětné dokumenty byly v požadovaném rozsahu upraveny nebo odstraněny.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb.,
aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť vzhledem k chování podezřelé po spáchání
činu je zřejmé, že požadovaného účelu spočívajícího v bezprostřední nápravě protiprávního
stavu po zjištění porušení zákonem uložené povinnosti bylo dosaženo.
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.

Mgr. Vanda Foldová
ředitelka odboru kontrolního
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