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Úřední záznam o odložení věci
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako věcně příslušný orgán podle § 46 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
odkládá
podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. věc týkající se podezření z porušení povinností při
zpracování osobních údajů
se sídlem
v souvislosti se zveřejněním osobních údajů
v zápise ze schůze představenstva bytového družstva na nástěnce umístěné ve
vestibulu a na webových stránkách bytového družstva
, čímž mělo porušit
povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 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).
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), aniž zahájil řízení, věc odložil, protože ze
strany správce osobních údajů
došlo k bezprostřední nápravě
protiprávního stavu po zjištění porušení povinnosti uložené nařízením (EU) 2016/679.
Úřad obdržel dne 8. července 2018 podnět
týkající se zveřejnění
zápisu ze schůze představenstva bytového družstva, obsahující osobní údaje
na nástěnce umístěné ve vestibulu a na webových stránkách bytového družstva
Ke svému podnětu
přiložil fotografii daného zápisu
zveřejněného na nástěnce ze dne 4. června 2018 a stanovy
.
Úřad zaslal
dopis ze dne 21. srpna 2018, ve kterém ho vyzval, aby
provedl revizi souladu zpracování prováděného
s nařízením (EU)
2016/679, a to především revizi opatření k zabezpečení osobních údajů ve smyslu článku 32
nařízení (EU) 2016/679.
Podáním ze dne 21. listopadu 2018
oznámil a doložil, že ke změně
zpracování jeho osobních údajů ze strany
nedošlo a že jeho osobní
údaje jsou stále zveřejňovány na nástěnce i na webových stránkách bytového družstva.

Dne 26. února 2019 zaslal správní orgán
v souladu s § 40a zákona
č. 101/2000 Sb. výzvu k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že nebude dál
zveřejňovat osobní údaje
obsažené v zápisu ze schůze představenstva bytového
domu ze dne 4. června 2018 (např. je odstraní z verze zápisu, která je dostupná jak na
nástěnce, tak i na jejich webových stránkách) a o této skutečnosti
informuje.
Dále bylo
informováno o tom, že pokud dojde k nápravě protiprávního
stavu bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad v souladu
s § 40a zákona č. 101/2000 Sb. upustit od uložení pokuty. V této souvislosti bylo družstvo
poučeno o tom, že o skutečnosti, že došlo k nápravě protiprávního stavu, je povinno Úřad
neprodleně informovat včetně doložení této skutečnosti relevantními podklady.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 14. března 2019 vyjádření
ve kterém sdělilo, že družstvo zveřejněný zápis ze dne 4. června
2018, kde bylo uvedeno jméno
, odstranilo z nástěnky i z webových
stránek a zaslalo mu dopis, kde ho informovalo o této skutečnosti. Ke svému vyjádření
přiložilo dopis adresovaný
ze dne 12. března 2019 a fotokopii
podacího lístku.
Na základě shromážděného spisového materiálu dospěl správní orgán k závěru, že
přijalo opatření k zajištění neprodlené nápravy protiprávního stavu, a to
bezprostředně poté, co bylo zjištěno porušení právním předpisem uložené povinnosti.
Vzhledem k výše uvedenému rozhodl správní orgán na základě § 40a zákona č. 101/2000 Sb.
(dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně
poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty) o odložení
věci, o čemž bude stěžovatel vyrozuměn.
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