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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 10. října 2019 takto:
Věc podezřelé společnosti
, se sídlem
, která se měla dopustit přestupku podle zákona č. 110/2019 Sb., v souvislosti
s tím, že neposkytla
se sídlem
žádné sdělení týkající se zpracování jeho osobních údajů, čímž mělo
dojít k porušení povinnosti stanovené v čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, a dále tím, že
nebyly na žádost
vymazány jeho osobní údaje, čímž mělo dojít k porušení
povinnosti stanovené v čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení, se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb.
odkládá.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. srpna 2019 stížnost
týkající se zpracování jeho osobních údajů společností
Ze stížnosti vyplývá, že
se opakovaně dne 25. července 2019 a 30. července 2019
obrátil na výše uvedenou společnost prostřednictvím své e-mailové adresy
na e-mailové adresy
a
s žádostí
o vymazání jeho veškerých osobních údajů z webových stránek na internetové adrese
avšak neobdržel od společnosti
žádnou odpověď na tuto žádost.
Dne 3. října 2019 zaslal správní orgán v souladu s § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb.,
ve spojení s § 65 tohoto zákona společnosti
výzvu k neprodlené nápravě
protiprávního stavu, a to tím, že jako správce osobních údajů pana
splní
své povinnosti stanovené v čl. 17 nařízení (EU) 2016/679 a o přijatých opatřeních stěžovatele
vyrozumí.
Dále byla tato společnost informována o tom, že pokud dojde k nápravě protiprávního stavu
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností, 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
poučena o tom, že o skutečnosti, že došlo
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k nápravě protiprávního stavu, je povinna Úřad neprodleně informovat včetně doložení této
skutečnosti relevantními podklady.
Dne 9. října 2019 obdržel Úřad sdělení podezřelé společnosti, ze kterého vyplývá, že došlo
k bezprostřední nápravě protiprávního stavu, tedy že došlo k odstranění osobních údajů pana
a stěžovatel byl o přijatých opatřeních informován, jak dokládá přiložená
e-mailová zpráva zaslaná stěžovateli na jeho e-mailovou adresu
dne
7. října 2019 ohledně výmazu jeho osobních údajů ze webových stránek na internetové adrese

Z úředního záznamu ze dne 10. října 2019 vyplývá, že po prověření obsahu webových stránek
na internetových adresách
a
bylo zjištěno, že osobní údaje
byly odstraněny a výše uvedené stránky již nelze nalézt.
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. Martina Šnajderová, DiS.
Pověřená řízením přestupkové agendy
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