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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 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),
, v souvislosti
s instalací kamerového systému na rodinném domě, prostřednictvím kterého měl zpracovávat
osobní údaje subjektů údajů pohybujících se na veřejné komunikaci a okolních pozemcích bez
jejich souhlasu nebo jiného právního titulu.
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 20. prosince 2018 podnět Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, obvodní oddělení
ze kterého vyplývá, že
nainstaloval na svém
rodinném domě kamerový systém, který měl mimo jiného monitorovat veřejnou komunikaci
a okolní pozemky. Pořízený kamerový záznam předal Policii České republiky za účelem šetření
incidentu, který se odehrál v blízkosti jeho nemovitosti na veřejné komunikaci.
Dne 3. ledna 2019 zaslal správní orgán
v souladu s § 40a zákona č. 101/2000
Sb. výzvu k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že ukončí neoprávněné
zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, resp. jej nasměruje na
vlastní pozemek tak, aby již nedocházelo k monitorování veřejného prostranství nebo jiných
pozemků.
Dále byl
informován 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 byl poučen o tom, že
o skutečnosti, že došlo k nápravě protiprávního stavu, je povinen Úřad neprodleně informovat
včetně doložení této skutečnosti relevantními podklady.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 11. ledna 2019 vyjádření
ve kterém uvedl, že na jeho domě je umístěno několik kamer, které slouží především
k prezentačním účelům, protože se v rámci svého podnikání zabývá i montáží kamerových
systémů. K pořízenému videozáznamu, který byl správnímu orgánu předán Policií České
republiky,
uvedl, že byl pořízen jen shodou okolností, neboť v uvedené době
probíhalo „oživení“ kamerového systému pro zákazníka (tvrzení doloženo kopií faktury).
Kamerový záznam byl poskytnut pouze Policii České republiky. Jinak není z kamer pořizován
záznam; plní dle vyjádření
pouze funkci atrap se zapnutou červenou led diodou.
Z výše uvedeného vyplývá, že
neprovozuje kamerový systém s nepřetržitým
záznamem. V době incidentu se mělo jednat pouze o nahodilé spuštění kamer pro potřeby
zákazníka.
Na základě shromážděného spisového materiálu dospěl správní orgán k závěru, že jednáním
došlo k nápravě protiprávního stavu, resp. nedochází již v jeho případě
k porušování 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 oznamovatel vyrozuměn.
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