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Žádost o vysvětlení
Sděluji Vám, že jsem obdržel v rámci dozorových pravomocí, které Úřad pro ochranu
osobních údajů vykonává v souladu s nařízením 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), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů a zákonem č. 255/2012 Sb., k prošetření řadu podnětů,
týkajících se mj. provozování webové stránky
V souvislosti s poskytnutou součinností ve věci předkontroly vedené pod sp. zn. UOOU07488/18, Vás firma
, IČ:
označila jako vlastníka domény
,
kterou pro Vás registrovala na základě objednávky přes webové stránky
Na základě úhrady a placené prodlužování registrace domény
byste měli mít přístup
i k webovým stránkám
jako správce osobních údajů subjektů údajů na nich
uvedených, a proto Vás žádám o zaslání:
objednávky za registraci domény u
faktury za úhradu, resp. prodloužení registrace domény
a
zprostředkovatelské smlouvy uzavřené podle článku 28 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, jste-li v postavení správce jako uživatel webové stránky
, nebo zpracovatele, je-li uživatelem webové stránky jiná osoba s uvedením
jejích identifikačních údajů.
Současně žádáme o vysvětlení uvedeného odkazu na firmu: „název:
adresa:
IČ:
Městský soud v Praze, odd. C vložka
“ na webové stránce
v souvislosti s uvedením tohoto
provozovatele, u něhož lze se domáhat smazání či upravení stránky vyplněním formuláře
s veřejným příslibem, že uvedená firma zápis odstraní do 3 dnů. V požadovaném vysvětlení
uveďte, v jakém právním vztahu jste k této firmě
IČ:
, kdo
komunikuje prostřednictvím formuláře se subjekty údajů, resp. zpracovává jejich
požadavek/y a provádí a na jaký pokyn výmaz či změny na předmětné webové stránce
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, pokud je subjektům údajů vyhověno s uvedením textu: „Subjekt si přál být
odstraněn z databáze“. K uvedenému žádám zaslat příslušné podklady, které danou
skutečnost budou prokazovat, popřípadě sdělit další rozhodné skutečnosti, které se k dané
věci vztahují.
Pokud to byla Vaše firma, které na uvedených webových stránkách zneplatnila přístup
k osobním údajů pro veřejnost a místo nich jste dali obecné hlášení „Subjekt si přál být
odstraněn z databáze“, stále zůstávají osobní údaje v názvu/odkazu na tyto stránky, žádáme
rovněž v uvedené lhůtě o informaci, zda došlo k úplnému výmazu dat a důvod/účel, proč
tyto stránky s tímto odkazem obsahujícím osobní údaje dále existují.
Rovněž žádáme o informaci, v jakém právním vztahu jste ke společnosti
IČ:
IČ:
a k provozovateli webových stránek
, pokud touto osobou není Vaše společnost, případně i ve vztahu k
Kontaktní osobou v dané věci je
, tel.
e-mail:
, která Vám případně poskytne požadované informace
k žádosti o vysvětlení.
Vyžádané podklady, včetně požadovaného vysvětlení, žádám doručit Úřadu pro ochranu
osobních údajů ve lhůtě do 30. listopadu 2018.
S pozdravem

PhDr. Petr Krejčí
inspektor
(podepsáno elektronicky)
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