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Čj. UOOU-02516/19-8

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. července
2019 takto:
Věc podezřelého
trvale bytem
, který se měl dopustit přestupku podle zákona č. 110/2019 Sb. tím, že zveřejnil na
svém profilu
na sociální síti Facebook usnesení Okresního soudu
sp. zn.
ve věci ustanovení opatrovníka jeho nezletilému synovi,
obsahující osobní údaje
a dalších osob, čímž mělo dojít k porušení povinnosti
stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb.
odkládá.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. června 2019 oznámení
přestupku 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 dne 20. května 2019 zveřejnil
na svém profilu
na
sociální síti Facebook Okresního soudu
, sp. zn.
ve věci ustanovení
opatrovníka jeho nezletilému synovi, obsahující osobní údaje
a dalších osob.
Dne 25. června 2019 zaslal správní orgán paní
žádost o sdělení, zda ve výše uvedené
věci kontaktovala pana
a požádala ho o odstranění svých osobních údajů, a též o to, aby
tuto komunikaci správnímu orgánu doložila. Správní orgán
upozornil na
skutečnost, že v současné době již nejsou předmětné dokumenty obsahující její osobní údaje
na facebookovém profilu pana
k nalezení, nicméně ji požádal, aby správnímu orgánu
sdělila, zda jsou dostupné jí a tuto skutečnost doložila, případně uvedla datum, kdy bylo jejich
uveřejnění ukončeno.
V návaznosti na výše uvedené obdržel správní orgán dne 3. července 2019 dopis paní
, ze kterého vyplývá, že pana
nekontaktovala, ale upozornila správce
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Facebooku na nevhodný obsah na příspěvcích umístěných na jeho profilu a její žádosti bylo
vyhověno. V tuto chvíli není předmětný příspěvek na jeho profilu zveřejněn.
Ze sdělení Policie České republiky ze dne 1. července 2019 vyplývá, že předmětné dokumenty
byly na sociální síti Facebook na profilu uživatele
uveřejněny dle vyjádření
paní
přibližně týden, tj. od 20. května 2019 do 27. května 2019, avšak blíže tuto
skutečnost paní
nezjišťovala, pouze kontaktovala správce sociální sítě s žádostí
o stažení předmětného příspěvku.
Správní orgán prověřil dne 26. července 2019 obsah profilu uživatele sociální sítě Facebook
označeného jako
a zjistil, že osobní údaje stěžovatelky byly odstraněny,
o čemž pořídil téhož dne úřední záznam čj. UOOU-02516/19-7.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb.,
aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť 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
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