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Köefty p¯es mrtvoly
PoslednÌ srpnov˝ p·tek zve¯ejnily Hospod·¯skÈ noviny informaci, ûe vedenÌ
eBanky nutÌ svÈ zamÏstnance, aby kaûd˝ z nich dal bance telefonnÌ ËÌsla
nÏkolika desÌtek sv˝ch zn·m˝ch a p¯·tel. NovÈ kontakty pak mÏli vyuûÌt
ökolenÌ zamÏstnanci banky k zÌsk·nÌ nov˝ch klient˘. S tÏmito praktikami
nesouhlasÌ p¯edseda ⁄¯adu pro ochranu osobnÌch ˙daj˘, RNDr. Karel
Neuwirt.
■ Co si myslíte o chování eBanky vůči
svým zaměstnancům? Je vůbec možné,
aby se její šéf oháněl tím, že zaměstnanci,
kteří telefony svých blízkých odmítli
vydat, jsou vůči firmě neloajální?
Nejde snad ani o loajalitu vůči zaměstnavateli, ale o základní lidskou slušnost –
údaje o svých přátelích, známých a rodinných příslušnících neposkytovat, pokud
k tomu sami nedali souhlas. Jestliže se
zaměstnavatel chová jako hulvát, neměl by
se stejně chovat zaměstnanec. Podíváme-li
se na problém pohledem zákona o ochraně
osobních údajů, nevztahuje se tento zákon
na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní
potřebu. Předání těchto údajů zaměstnavateli, či jiné osobě však nelze za osobní
potřebu považovat. Tedy na jiné zpracování než pro osobní potřebu se zákon musí
aplikovat.
■ Jaký zákon eBanka porušila?
Míru porušení zákona o ochraně osobních
údajů nelze, v souvislosti s popisovanou
praxí eBanky, prozatím stanovit. Úřadu
nejsou známy podrobnosti. Nicméně mohlo
by se jednat o zpracování bez souhlasu subjektu údajů a bez právní opory, porušení
povinností uložených správci podle § 5
zákona, porušení § 10 (respektování práva
na zachování lidské důstojnosti a ochrana
před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života).
■ Může za to dostat pokutu – a kolik?
Obecně lze říci, že za porušení zákona
o ochraně osobních údajů může správce
nebo zpracovatel dostat pokutu do výše 10
milionů korun. Samozřejmě záleží na okol-

nostech, míře porušení zákona, míře nebezpečnosti či rozsahu poškozených.

■ Je možné, aby se zaměstnanec
podobnému tlaku ze strany zaměstnavatele bránil?
Může se bránit prostým odmítnutím.
Žádný zákon totiž neopravňuje zaměstnavatele vyžadovat po zaměstnancích údaje
o jiných osobách. Pokud má zaměstnanec
z takového nátlaku obavy, může se obrátit

například na Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
■ Myslíte si, že tyto praktiky používají
i jiné společnosti, například pojišťovny?
Ani v pojišťovnách jsme se nesetkali
s obdobnou praxí, která byla popisována
v souvislosti s eBankou.

Navíc pojišťovny mají obdobné postavení
jako banky, mohou tedy zpracovávat osobní
údaje o klientech, avšak musí respektovat
ustanovení zákona o pojišťovnách a zákona
o ochraně osobních údajů. ●
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