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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), 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
30. prosince 2019 takto:
Věc podezřelé
sídlem
která se měla dopustit přestupku podle zákona č. 110/2019 Sb., tím, že na
svých webových stránkách
a facebookovém profilu
zveřejnila fotku nezletilého dítěte i přes nesouhlas
jeho rodičů, čímž mělo dojít k porušení povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1) nařízení (EU)
2016/679, se podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení
o přestupku nebo předání věci.
Úřad obdržel dne 29. listopadu 2019 stížnost paní
bytem
, týkající se údajného neoprávněného zpracování osobních údajů v rámci
podnikatelské činnosti paní
, jejímž předmětem je fotografování. Z předmětné
stížnosti
vyplývalo,
že
paní
na
svých
webových
stránkách
a facebookovém profilu
prezentuje fotografii nezletilého dítěte paní
, ačkoliv tato ji měla opakovaně
požádat o její odstranění.
Dne 17. prosince 2019 zaslal správní orgán v souladu s § 54 odst. 1 písm. b) zákona
č. 110/2019 Sb., ve spojení s § 65 tohoto zákona paní
výzvu k vyjádření
a k případné neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že předmětnou fotografii,
s jejímž zveřejněním vyslovila stěžovatelka nesouhlas, ze svých webových i facebookových
stránek odstraní.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 19. prosince 2019 vyjádření paní
, ve kterém uvedla, že by uvedenou fotografii ráda odstranila, nicméně neeviduje,
že by paní
byla její klientkou, a rovněž nedohledala, že by ji paní
e-mailem
či jiným způsobem kontaktovala a žádala o odstranění jakékoliv fotografie.
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Přestupkem je dle ust. § 5 zákona č. 250/2016 Sb. společensky škodlivý protiprávní čin, který
je v zákoně za přestupek výslovně označen, a který vykazuje znaky stanovené zákonem,
nejde-li o trestný čin.
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť vzhledem
k vyjádření podezřelé je zřejmé, že není dán důvod k zahájení řízení o přestupku. Správní
orgán proto věc odložil, o čemž bude stěžovatelka vyrozuměna.
Toto usnesení se podle § 76 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb. pouze poznamená do spisu.
V souladu s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

Praha, 30. prosince 2019
JUDr. Jiří Žůrek
pověřený řízením odboru dozoru
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