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Klon veřejných rejstříků – sdělení

Vážená paní
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen “Úřad“) obdržel dne 10. září 2019 Váš podnět
týkající se porušení povinností správce při zpracování osobních údajů na internetové stránce
.
byl v průběhu roku 2018 provozován společností
ale došlo
k převodu na společnost
V této věci již byla provedena kontrola Úřadem
a rozhodnuto o námitkách správce.
V této věci Vám sděluji, že Úřad k této problematice klonování veřejných rejstříků zveřejnil
dne 30. října 2018 toto vyjádření, viz: https://www.uoou.cz/vyjadreni-ke-nbsp-kopiimverejnych-rejstriku-na-internetu/d-32233,
i postup, jak se osoby dotčené zpracováním osobních údajů v těchto „klonech“ veřejných
rejstříků mohou bránit, viz:
https://www.uoou.cz/nesouhlasim-se-zpusobem-jakym-jsou-zpracovavany-me-osobniudaje-ziskane-z-verejneho-rejstriku-v-soukromych-databazich-na-internetu-jak-se-mohubranit/ds-5314/archiv=0&p1=3942 .
Pokud jsou v předmětném rejstříku zpracovávány Vaše osobní údaje, mohu Vám dále
doporučit využít Vašich práv jako subjektu údajů podle čl. 5 až 22 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (GDPR), například podle čl. 17 (právo na výmaz) nebo čl. 18 (omezení
zpracování), je-li zpracování Vašich osobních údajů protiprávní. Tato protiprávnost by mohla
spočívat i v tom, že správce, jehož kontaktní údaje můžete nalézt například pomocí
vyhledávače https://www.nic.cz/whois/ zpracovává Vaše osobní údaje bez právního důvodu
podle čl. 6 GDPR a nesplnil informační povinnost, kterou mu ukládá čl. 14 GDPR, kdy Vám měl
sdělit informace nejpozději při prvním zveřejnění, a to mimo jiné i účel a právní důvod
pro zpracování Vašich osobních údajů, jejichž zdrojem jsou pravděpodobně veřejné rejstříky.
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Pokud správce nebude reagovat na Vaši žádost a vyčerpáte možnosti uplatnění Vašich práv
podle GDPR, jehož úplné znění naleznete na: úplné znění GDPR, obraťte se s doloženou stížností
znovu na Úřad, nejlépe prostřednictvím formuláře, který naleznete v těchto odkazech:
https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele-formular-pdf/ds4454/p1=4454 a to včetně informací, jaké relevantní podklady Úřad potřebuje pro zvolení
účinného postupu, to znamená i obsah podaných žádostí, dokladů o jejich podání, obsah
odpovědí správce, odkazy na příslušné webové stránky, kde by se měly osobní údaje
stěžovatele nacházet atd.
V souladu s čl. 57 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a § 42 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám sděluji, že na základě obsahu Vašeho podnětu Úřad
neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.
S pozdravem

vedoucí oddělení podnětů a stížností
(podepsáno elektronicky)
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