Obec Zbilidy, Zbilidy14, 588 42 Větrný Jeníkov IČ:00373991 tel:603924908
Zbilidy 20.3.2019
Vážený pane,

Dne 13. 3. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o bezodkladné sjednání nápravy vůči uveřejnění Vašich
osobních údajů společně s uveřejněnou odpovědí na Vaši žádost o poskytnutí informací. K námitce
proti zveřejnění osobních údajů jsme zaujali stanovisko, ve kterém doznáváme pochybení ohledně
uveřejnění odpovědi na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím („InfZ").
Veškeré jednání ze strany obce bylo konzultováno s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Na
základě této konzultace obec došla k závěru, že k pochybení skutečně došlo, s tím, že Vaše osobní
údaie, konkrétně iméno a příjmenít měly být před zveřeiněním listin obecního úřadu anonymizovány.
Neboť bylo shledáno pochybení z naší strany, přijali jsme následuiící opatření k nápravě spolu s
preventivní kroky do budoucna:

1. Okamžité stažení a případně i náležitá anonymizace Vašich osobních údajů.
2. Zástupci obce byli pověřencem pro ochranu osobních údajů proškoleni v této oblasti a
seznámeni mimo jiné se stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů včetně STANOVISKA č.
2/2004 z leden 2004, poslední aktualizace únor 2014, o Zpřístupňování a zveřejňování
osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů a dále se stanoviskem ÚOOÚ a s
doporučeným postupem pro poskytování informací dle informačního zákona.

3. Starosta obce se za pochybení omluvil elektronickou cestou.
4. Zastupitelstva obce bylo, dle Vašeho požadavku, seznámeno s tímto pochybením na nejbližším
zasedání zastupitelstvo obce.

Dovolte nám se zároveň vyjádřit ke zpracování osobních údajů jako takového. Ke zpracování Vašich
osobních údajů v režimu zpracování žádosti o poskytnutí informací podle InfZ, dochází na základě
zákona, nikoliv na základě vašeho souhlasu. Pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( „GDPR") obsahuje definici „veškeré
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů”);
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména

nebo společenské identity této fyzické osoby". Z výše uvedené definice obsažené v InfZ a GDPR
vyplývá, že ač se za osobní údaj považuje jméno a příjmení osoby bez dalšího, identifikovatelnou
osobou se můžete stát za předpokladu, že osobní údaj je natolik jedinečný, aby stál samostatně —
např. rodné číslo — nebo musí vystupovat ve skupině prvků. Je tak otázkou, zda je vaše jméno a
příjmení za natolik jedinečné, aby vás bylo možné ze zveřejněné žádosti bez dalšího identifikovat. (Po
zadání zveřejněného jména „David Kratochvíl" jich je na internetu prezentováno hned několik desítek.
Pro srovnání — https:[(reistrik.penize.cz/david-kratochvil). Ovšem v tomto případě je třeba zohlednit
to, že Obec Zbilidy je malou obcí a vy jste navíc jako zastupitel veřejně činnou a známou osobou, proto
v tomto konkrétním případě je údaj vašeho jména a příjmení dostatečně specifický, aby byl spojen s
vaší osobou, pro předejití jakýchkoliv útrap byla informace, která obsahovala Vaše jméno a příjmení z
internetových stránek obce stažena.

Jsme malá obec, snažíme se vykonávat veřejnou správu dle nejlepšího vědomí, respektujeme
veškeré zákony a nařízení, avšak s ohledem na složitost všech právních předpisů nemůžeme
jakékoli pochybení vždy dopředu vyloučit. Pokud máte přesto pocit, že jste byl nějak
poškozen, omlouváme se Vám s příslibem, že už se to toto pochybení nebude nikdy opakovat.
Tento text bude také uveřejněný stejným dálkovým přístupem, jako byla uveřejněna odpověď ve
smyslu InfZ, přičemž předpokladem je váš, již udělený, souhlas s užitím Vašich osobních údajů k
takovémuto uveřejnění.

S pozdravem
Jiří
Starosta

