
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Porušení zabezpečení osobních údajů  

 

  
„Žádost o poskytnutí informací – „1. Kolik porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 odst. 1 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů vámi bylo dosud ohlášeno Úřadu pro ochranu osobních údajů? 

Kolik takových případů bylo ohlášeno před účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

(tzn. před 24. 4. 2019), a kolik po něm? 

2. Byla vám v návaznosti na ohlášené porušení zabezpečení uložena správní pokuta? Pokud ano, v jaké výši? 

Došlo k uložení pokut před 24. 4. 2019 nebo po tomto datu? 

3. Bylo vám v návaznosti na ohlášené porušení zabezpečení uloženo nápravné opatření? Pokud ano, jaké? 

Došlo k uložení nápravného opatření před 24. 4. 2019 nebo po tomto datu? 

4. Došlo v ohlášených případech porušení zabezpečení i k nutnosti oznámení porušení zabezpečení 

subjektům údajů ve smyslu čl. 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů? Bylo případně porušení 

zabezpečení oznámeno subjektům údajů dobrovolně? 

5. Kolik případů porušení zabezpečení osobních údajů evidujete pouze ve své interní evidenci ve smyslu čl. 

33 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů? Ke kolika takovým porušením došlo před účinností 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ke kolika po něm?“ 

 

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt sděluje následující. 

Ad 1 – 4) Žádné porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu čl. 33 odst. 1 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 (dále jen 

„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) nebylo dosud hlášeno Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Ad 5) Povinný subjekt neeviduje žádné porušení zabezpečení osobních údajů v interní evidenci ve smyslu 

čl. 33 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

 

 

 

 
 


