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Výzva
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. května 2019 podnět
, týkající se zpracování osobních údajů Vaší společností
a uplatnění jejích práv dle 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).
Z uvedeného podnětu
vyplývá, že se stěžovatelka dne 12. dubna
2019 obrátila na Vaši společnost prostřednictvím doporučeného dopisu (viz příloha) s žádostí
o vymazání svých veškerých osobních údajů z webových stránek na internetové adrese
. Do dnešního dne ale její žádost nebyla vyřízena.
Z uvedeného podnětu a ze zjištění Úřadu vyplývá podezření z porušení povinností
stanovených v čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 tím, že
bytem
nebyla poskytnuta odpověď na její žádost, ani jí nebyly
poskytnuty informace o přijatých opatřeních dle čl. 12 odst. 3 ve stanovených lhůtách.
Úřad Vás v návaznosti na výše uvedené vyzývá podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve spojení s § 65 tohoto zákona k neprodlené
nápravě protiprávního stavu, a to tím, že vyřídíte žádost
.
Současně Vám Úřad sděluje, že může věc v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odložit,
a to zejména s ohledem na chování podezřelého po spáchání činu, tedy v případě, že dojde
k bezprostřední nápravě stavu.
V případě, že k nápravě nedojde ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy, Úřad zahájí ve věci
řízení o přestupku, jak mu ukládá § 54 odst. 2 písm. d) zákona č. 110/2019 Sb. O tom, že
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došlo k nápravě je třeba neprodleně Úřad informovat a tuto skutečnost doložit relevantními
podklady.

ředitelka odboru kontrolního
(podepsáno elektronicky)

Příloha: dle textu
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