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Vyjádření k upozornění správci
Dobrý den,
v návaznosti na Vaše Upozornění správci osobních údajů na možné porušení obecného nařízení
ochraně osobních údajů, č. j. UOOU-01690/21-3 uvádím následující:
1) Stěžovatelka byla na základě upozornění ÚOOÚ oslovena s žádostí o upřesnění své námitky
a je s ní v předmětné záležitosti vedena příslušná komunikace.
Z dosavadního šetření podnětu stěžovatelky nebylo zjištěno, že by se zpracování osobních
údajů týkalo konkrétního subjektů údajů, který podává stížnost, tzn. osobních údajů stěžovatelky. Stěžovatelka nicméně upozorňuje na postup Právnické fakulty UK (jako jedné ze součástí správce – Univerzity Karlovy) v souvislosti se zveřejňováním harmonogramu státních závěrečných zkoušek. Správce důkladně analyzoval znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění a příslušné prováděcí vnitřní předpisy Univerzity Karlovy registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s ust. § 36 citovaného zákona.
Správce na základě analýzy rozhodl v dané věci přistoupit k nápravě a nařídil konkrétní součásti UK (Právnické fakultě UK) provedení změn webových stránek dané součásti nejpozději k
termínu 31. 5. 2021.
2) Stěžovatelka vytýkala správci nereagování na námitku. Správce v této souvislosti po prověření situace konstatuje, že mu nebyl doručen e-mail stěžovatelky ze dne 19. ledna 2021. Jakkoliv správce mohl tuto situaci ovlivnit zřejmě jen v minimální možné míře, projevil lítost nad
nedopatřením vzniklým velmi pravděpodobně technickou chybou při přenosu e-mailu. Je však
nezbytné konstatovat, že pokud stěžovatelka neobdržela reakci na svůj e-mail, mohla využít
některý z jiných způsobů podání, které správce umožňuje, a to přinejmenším:
a) podat stížnost zasláním v písemné podobě na adresu sídla správce,
b) osobní návštěvou v sídle správce a učiněním podání na centrální podatelně Univerzity Karlovy, podatelně Právnické fakulty UK apod.
c) kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů správce na telefonu uvedeném na
veřejných webových stránkách UK,
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d) kontaktováním správce prostřednictvím Informačního systému datových schránek,
e) opětovným zasláním e-mailu.
Stěžovatelka však ani jednu z těchto možností nevyužila.
Pokud by bylo třeba toto vyjádření jakkoliv doplnit či konkretizovat, neváhejte se na mě, prosím, obrátit.
S pozdravem
Mgr. Jan Jindra
pověřenec pro ochranu osobních údajů UK
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