Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Liberci
Č. j. UPCR-LB-2022/75669-20150200/
Žádost o zaslání informace k osobám, které nahlédly do osobních údajů tazatele
Žádost:
(ze dne: 23.05.2022, doručena povinného subjektu 23.05.2022)
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se „podání informace, a to kdo a
z jakého důvodu v období od 1. srpna 2021 do 20. května 2022, nahlížel na Úřadě práce pracoviště Česká Lípa do mých údajů“.
Odpověď krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci:
Vážený pane …,
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa obdrželo dne 23.5.2022 prostřednictvím
Vaší datové schránky Vaši datovou zprávu, označenou jako „Žádost o informace“, v níž
žádáte „o podání informací a to v období od 1. srpna 2021 do 20.5.2022, kdo a z jakého
důvodu nahlížel na úřadě práce, pracoviště Česká Lípa, do mých údajů.“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci
vyzvala, abyste svou žádost o informace upřesnil, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této
výzvy, neboť tato žádost byla formulována příliš obecně a z textu „nahlížel…….do mých
údajů“ nebylo zřejmé, jaké konkrétní informace požadujete, zejména v jakých konkrétních
souvislostech, resp. ohledně jakých konkrétních věcí/agend spadajících do věcné působnosti
Úřadu práce ČR (nebylo ani jasné, co je myšleno „nahlížením do Vašich údajů“, ani „kam“
mělo býti nahlíženo, neboť některé agendy Úřad práce ČR vede výhradně v analogové/listinné
podobě, některé agendy vede v digitální/elektronické podobě, tj. v informačních systémech, a
některé agendy Úřad práce ČR vede kombinací obou těchto způsobů). V této výzvě jste byl
zároveň poučen o tom, že neupřesníte-li svou žádost o informace do 30 dnů ode dne doručení
výzvy, rozhodne úřad práce o odmítnutí Vaší žádosti (ust. § 14 odst. 5 písm. b) ve spojením s
§ 15 zákona o svobodném přístupu k informacím).
Na základě výzvy úřadu práce o upřesnění žádosti o informace, která Vám byla doručena do
Vaší datové schránky dne 25.5.2022, jste dne 28.5.2022 upřesnil svoji žádost o informace s
tím, že jste uvedl, že „……mám právo na to, aby jste vyhledali tyto moje požadované
informace ve Vašich programových modulech, které u Vás na úřadě práce v České Lípě
používají Vaši zaměstnanci. A to vše vyhledali podle mého externího subjektu a to v historii
těchto Vašich programových modulů. Jedná se o veškerý pohyb od 1.8.2021 k dnešnímu datu
28.5.2022. Kdo a kdy a proč se informoval v těchto Vašich programových modulech nebo-li
nahlížel pod mým jakýmkoliv externím subjektem (tj. jak mě máte ve Vaši evidenci
zařazeného, např. moje jméno, příjmení, adresa, r.č., atd.) do dat nebo tyto data zpracovával
a proč ?........Proč tyto informace potřebuji,
je moje osobní věc, na kterou mám jako
občan právo. Bližší informace, proč a z jakého důvodu tento požadavek jsem směrem k Vám
vznesl Vám prozatím sdělovat nebudu.“.
Šetřením, provedeným Oddělením právním Krajské pobočka Úřadu práce ČR v Liberci, bylo
zjištěno, že na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Česká Lípa žádná úřední či jiná osoba,
ani z agendy zaměstnanosti, ani z agendy nepojistných sociálních dávek, ani z jiné agendy

spadající do věcné působnosti Úřadu práce ČR a vykonávané na tomto pracovišti (jako je
např. agenda uspokojování dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatelů v
insolvenci; agenda evidence a vymáhání pohledávek Úřadu práce ČR; agenda provádění
exekučních srážek nebo provádění srážek pro účely oddlužení z dávek poskytovaných
Úřadem práce ČR; agenda veřejnosprávní kontroly finančních prostředků vyplácených úřadem
práce ČR apod.) „nenahlížela do Vašich údajů v období od 1. srpna 2021 do 20.5.2022, resp.
k datu 28.5.2022“, tj. nenahlížela do informačních systémů, v nichž jsou jednotlivé věcné
agendy Úřadu práce ČR vyřizovány, ani nenahlížela do (analogových/listinných) správních
spisů, které by obsahovaly Vaše údaje, a to z důvodu neexistence věci/agendy, kterou by
vyřizovalo Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa a která by se týkala Vaší osoby
(jakožto např. zájemce o zaměstnání, uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele, případně
zaměstnavatele na chráněném trhu práce, žadatele o některou z nepojistných sociálních
dávek, zaměstnavatele v insolvenci, žadatele o uspokojení dlužných mzdových nároků,
dlužníka Úřadu práce ČR, apod.) , tj. proto, že toto kontaktní pracoviště nevede žádné správní
či jiné (např. daňové, exekuční, kontrolní) řízení, které by se týkalo Vaší osoby.
Pokud by Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa zpracovávalo Vaše osobní údaje,
a to výhradně v rámci některé z agend, spadajících do věcné působnosti Úřadu práce ČR,
postupovalo by jak v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES
(tzv. GDPR), tak v souladu s prováděcím zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Základní informace o zpracovávání osobních
údajů Úřadem práce ČR najdete na těchto webových stránkách Úřadu práce ČR: Informace o
zpracování osobních údajů (uradprace.cz), kde najdete i podrobnosti týkající se účelu
zpracovávání osobních údajů, na základě jakého právního titulu jsou osobní údaje
zpracovávány, po jakou dobu, v jakém rozsahu apod..

S pozdravem

vedoucí Oddělení právního
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci

