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Žádost o stanovisko k digitalizaci publikace – sdělení
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2013, Vaši žádost
o stanovisko ve věci digitalizace publikace Zpravodaje vydávaného městem Smiřice od roku
1970 a zveřejňování této publikace na webových stránkách města v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon
o ochraně osobních údajů“), ve znění pozdějších předpisů. K této věci Vám sdělujeme:
Zákon o ochraně osobních údajů se podle § 4 písm. e) vztahuje na systematicky prováděné
operace s osobními údaji, definované jako zpracování osobních údajů, kterým jsou např.
datové soubory ve společenských rubrikách získávané z matriky, jak je uvádíte v přiložených
příkladech.
Pokud jde o soubory dat zveřejněné v tištěném Zpravodaji do roku 2000, tedy před účinností
nejen zákona o ochraně osobních údajů, ale také zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, který stanovil neveřejnost
matričních údajů, nejde o osobní údaje, které by byly zveřejněny neoprávněně.
Zákon o ochraně osobních údajů v ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) stanoví, že bez souhlasu
subjektu údajů lze osobní údaje zpracovávat, „jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní
údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím však není dotčeno právo na ochranu
soukromého a osobního života subjektu údajů.“ Podle § 10 při zpracování osobních údajů
správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na
právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Ve smyslu těchto ustanovení je třeba posuzovat přístup k digitalizaci Zpravodaje a zejména
jeho zveřejňování na webových stránkách města. Digitalizací nabývají datové soubory
charakteru automatizovaného zpracování osobních údajů, zveřejněním na webových
stránkách města se neomezeně rozšiřuje okruh možných příjemců a zakládá snadná
dostupnost takto zveřejněných údajů. Proto, i když jde o již dříve oprávněně zveřejněné
osobní údaje, je třeba při zveřejňování na internetu neuvádět údaje o datu narození nebo
sňatku a přesné adrese bydliště u osob, u nichž lze předpokládat, že jde o osoby dosud žijící,
případně i na stejné adrese, pokud by ke zveřejnění na internetu nedali souhlas.

Tímto způsobem by bylo z uvedených příkladů třeba upravit Příklad č. 2, rok 1975 - 1976 –
noví občánci, Příklad č. 3, rok 1984 – narozené děti s bydlištěm a Příklad č. 4 - sňatky
uzavřené v roce 1987. Při zveřejňování na internetu může být z hlediska ochrany osobnosti
problematické i zveřejňování jmen dlužníků z řad občanů po roce 1989, i když by šlo o jednotlivé články.
Částečnou úpravou osobních údajů z matričních databází v digitalizované verzi Zpravodaje
zveřejňované na internetu by město Smiřice podle názoru Úřadu zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, neporušilo. Jestliže databáze není
ve smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu
autorovým vlastním duševním výtvorem, ochrana autorských práv se neuplatňuje. Časopis
obecně je souborným dílem ve smyslu § 2 odst. 5 autorského zákona, u kterého může
existovat autorské právo k jeho grafické úpravě. Na obecní zpravodaj obdobně jako na
obecní kroniku by se však podle našeho názoru měla vztahovat výjimka z ochrany podle
práva autorského ve veřejném zájmu podle § 3 písm. a) autorského zákona.
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