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Podnět směřující proti provozovateli webových stránek

– sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. srpna 2018 Váš podnět
směřující proti provozovateli webových stránek
který zveřejňuje Vaše osobní
údaje, jednak jakožto fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané
v obchodním rejstříku, IČ:
se sídlem
, a také
jakožto Vámi provozované obchodní firmy
, IČ:
, se sídlem
,
jejíž jste jednatelem, doplněné Vaším podáním ze dne
2. srpna 2018, v němž sdělujete, že na základě Vaší prosby jste dostala odpověď, že Vaše
osobní údaje zveřejněné na těchto webových stránkách byly smazány, ale přesto si myslíte,
že tato obchodní firma porušuje GDPR, tj. 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), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018, a mělo
by to být řešeno. K této věci Vám sděluji:
Provedenou analýzou Úřadem bylo zjištěno, že držitelem doménového jména „
je společnost
IČ:
se sídlem
,

“

Ohledně soukromých osob, resp. podnikatelů, tj. těch soukromých osob, které přebírají
osobní údaje fyzických osob z veřejných rejstříků, v tomto případě z obchodního rejstříku
a z živnostenského rejstříku, jež jsou vedeny v těchto veřejných rejstřících a jsou zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetu, dle příslušných zákonů, v daném
případě dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“), a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), a vytvářejí z nich vlastní datové soubory nebo
kopie, které umísťují na své webové stránky, tj. na internet, a na nich je zveřejňují, pro Vaši
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informaci uvádím, že před nabytím účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů
tyto soukromé osoby, resp. podnikatelé, toto činily na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm.
d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), které stanovilo, že správce
může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jedná-li se o oprávněně
zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, a že tím však není
dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Na základě tohoto
ustanovení zákona o ochraně osobních údajů byly tedy zřejmě předmětné osobní údaje,
které se Vás týkají, vedené v obchodním rejstříku a v živnostenském rejstříku a zveřejněné
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a dle živnostenského zákona umístěny
společností
na tyto webové stránky
a na nich zveřejněny.
Takovéto ustanovení obecné nařízení o ochraně osobních údajů neobsahuje.
V ustanovení článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je upraveno právo na
výmaz („právo být zapomenut“), tj. aby za splnění některé z podmínek v něm stanovených,
osobní údaje subjektu údajů, které se daného subjektu údajů týkají, byly vymazány.
Tohoto ustanovení článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jste tedy zřejmě
využila a na základě něj jste společnost
požádala o vymazání osobních údajů,
které se Vás týkají, zveřejněných na webových stránkách této společnosti
a tato společnost této Vaší žádosti vyhověla a předmětné Vaše osobní údaje, které byly
zveřejněny na těchto webových stránkách
, vymazala. Ze strany společnosti
došlo tedy k nápravě v dané věci, a tudíž lze konstatovat, že společnost
neporušila ustanovení článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Ve Vašem podání v předmětné věci doručeném Úřadu dne 2. srpna 2018, i přesto, že
společnost
na základě Vaší žádosti dle ustanovení článku 17 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů Vám sdělila, že Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, byly
z webových stránek
smazány, zmiňujete, že si myslíte, že tato společnost
porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a mělo by to být řešeno. Z tohoto
Vašeho podání však není zřejmé, proč si toto myslíte, na základě čeho a jakých skutečností
a případných Vašich zkušeností s touto společností jste dospěla k tomuto názoru. Toto Vaše
tvrzení také není v tomto Vašem podání nijak doloženo, a proto nezakládá důvodné
podezření na eventuálně možné porušování obecného nařízení o ochraně osobních údajů
společností
Pokud toto Vaše tvrzení můžete Úřadu podrobněji vysvětlit
a doložit příslušnými dokumenty, například jejich kopiemi či tisky, můžete tak učinit a zaslat
je Úřadu, a poté se Úřad tímto Vaším podáním bude znovu zabývat. Doložení těchto
skutečností je pro Úřad potřebné pro případný další postup Úřadu v této věci v rámci mu
svěřené dozorové pravomoci nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů
ustanovením § 29 odst. 1 písm. a) zákona ochraně osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů
a § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že
vzhledem k výše uvedenému Úřad věc odložil bez dalších opatření.

vedoucí oddělení podnětů a stížností
(podepsáno elektronicky)
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