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Vážený pane,


k Vašemu dotazu, který jste vznesl při osobní konzultaci v prostorách Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dne 14. února 2007, Vám sdělujeme:

Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Podle písm. e) téhož paragrafu je zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Podle § 5 odst. 2 zákona může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, je-li naplněna některá z podmínek písm. a) až písm. g) téhož ustanovení.


K Vašemu 1. dotazu: 

Údaje uvedené v předmětném seznamu neplatičů za ubytování (jméno, příjmení, číslo pokoje a dlužná částka) jsou osobními údaji.



K Vašemu 2. dotazu:

Jsou-li osobní údaje, obsažené v písemnostech (seznamech) umístěných na vývěsce ve veřejně přístupném prostoru, jedná se o jejich zpřístupnění. Statut akademická půda na této skutečnosti nic nemění.

K Vašemu 3. dotazu:

Z uvedeného vyplývá, že v tomto případě může správce uvedené osobní údaje zpřístupnit nebo zveřejnit pouze se souhlasem subjektů údajů. Za souhlas je možné považovat i podpis smlouvy obsahující ustanovení o zveřejnění faktu neplacení. Obecně je však vymáhání pohledávky popsaným způsobem v rozporu s právním řádem, neboť je způsobilé přivodit újmu v soukromém i společenském životě. K uplatnění právního nároku lze použít jen zákonné prostředky.






       JUDr. Zdeněk Koudelka v.r.
ředitel odboru stížností a konzultací

