ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uoou.cz, www.uoou.cz

*UOOUX00E6NR3*
Čj. UOOU-00660/20-11
Praha 21. července 2020

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále jen
„Úřad“).
Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) 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) ve spojení s § 50 odst. 1
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Kontrolující:
Ing. Zdeňka Filová – pověřená zaměstnankyně Úřadu, č. služebního průkazu:
vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 29. května 2020;
Mgr. Vladimír Procházka – pověřený zaměstnanec Úřadu, č. služebního průkazu:
na základě pověření ke kontrole ze dne 29. května 2020.

, jako

,

Kontrolovaná osoba:

(dále také „kontrolovaný“)

Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679
a zákonem č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v souvislosti se
zpracováním osobních údajů klientů/potencionálních klientů.
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První kontrolní úkon:
Oznámení o zahájení kontroly ze dne 10. června 2020, čj. UOOU-006608/20-8, které bylo
doručeno kontrolované osobě týž den.
Poslední kontrolní úkon:
Úřední záznam – pořízení dokumentace ze dne 21. července 2020, čj. UOOU0060/20-10

I. Přehled podkladů:
Protokol o kontrole se opírá o následující podklady a dokumenty, které byly pořízeny před
zahájením kontroly a v jejím průběhu, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu
orgánu známy z jeho úřední činnosti:
1.
Stížnosti. 31. ledna 2020, 9. a 12. března 2020.UOOU-00660/20-1, 3, 5. 18 listů.
2.
Oznámení o zahájení kontroly. Čj. UOOU-00660/20-8, doručené kontrolované osobě
dne 10. června 2020. 2 listy. 1 příloha. (1 s.).
3.
Poskytnutí součinnosti v rámci kontroly. 25. června 2020. UOOU-00660/20-9. 21. příloh.
34 listů.
4.
Úřední záznam - pořízení dokumentace ze dne 21. července 2020. Čj. UOOU-00660/2010. 1 s. 1 příloha.
4.1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
vložka
. 20. května 2020. 2 s.

V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném
v předmětu kontroly, pokud není níže uvedeno jinak, v čase provedení kontroly. Z výše
uvedených podkladů jsou pro kontrolní zjištění v protokolu o kontrole výslovně vyhodnoceny
pouze ty podklady, případně jejich části, v nichž jsou uvedeny relevantní informace.

II. Důvod kontroly:
Kontrola byla provedena na základě stížností a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b)
nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s § 50 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

III. Kontrolní zjištění:
Skutečnosti zjištěné z veřejných zdrojů a ze stížností
1.
je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.
Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona (I.4.1.).
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2.

Úřad obdržel stížnosti paní

Stěžovatelé shodně uvádějí,
že byli kontaktováni společností
bez toho, aby jí poskytli své osobní údaje.
Podle stěžovatelů měli kontaktující osoby k dispozici minimálně jejich jméno, telefonní číslo,
rodné číslo a číslo účtu, informace o provizích (I.1.).

Skutečnosti zjištěné u kontrolovaného
3.
Kontrolovaný dne 4. června 2020 písemně uvedl, že
je pouze
holdingová společnost. Činnosti, které jsou předmětem kontroly, provádí společnost
která je dceřinou společností

(I.3.).

K vymezení pojmu správce
4.

k čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679

Ze skutečností uvedených v bodě 1 až 3 vyplývá, že kontrolovaný neurčuje rozsah osobních
údajů, způsob jejich zpracovávání, tedy není ani subjektem odpovědným za zpracování
osobních údajů v souvislosti s předmětem kontroly.
Kontrolovaný není v pozici správce podle ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679

IV. Poučení o opravném prostředku:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat
Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole námitky.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění
směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
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Podpisová doložka:

otisk
úředního
razítka

Ing. Zdeňka Filová

vedoucí kontrolní skupiny
pověřená zaměstnankyně
Úřadu

Mgr. Vladimír Procházka

pověřený zaměstnanec Úřadu (podepsáno elektronicky)
podpis
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(podepsáno elektronicky)
podpis

