Jak schovat některé osobní údaje (EET, insolvence)
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
cílem dnešního článku není navést
kohokoliv ke schovávání něčeho, co
by mělo být odkryto. Úmyslem je
poukázat na trend ochrany osobních
údajů a na situace, kdy se naopak
běžně tyto údaje nechrání. Mnohdy
je možné ochranu svých údajů
jednoduše zajistit.
Aktuálně máme účinný zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Ke dni 25. 5. 2018 bude
účinné tzv. nařízení GDPR, které
k výrazné ochraně osobních údajů
směřuje (zvláště svými zásadami
jako
zákonnost,
korektnost,
transparentnost, minimalizace údajů,
omezení uložení a svými právy
subjektu údajů na informace o
zpracování,
přístup
k osobním
údajům, na opravu a na výmaz, na
přenositelnost, vznést námitku a
další).
Podnikatelé
a
jiní
správci
osobních údajů se na tuto úpravu
připravují a jsou v různých fázích
(nevíme o tom, víme o tom, máme
datový audit, máme GAP analýzu,
máme analýzu rizik, máme zavedena
opatření, máme proškoleno, máme
reaudit, máme zdokumentováno).
Jak je to ale s ochranou osobních
údajů fyzických osob (rodná čísla,
adresy, čísla účtů) u některých
veřejných subjektů a rejstříků?
Podle mého názoru zcela v rozporu
s tímto
ochranářským
trendem
máme například v rámci EET
účtenek uváděno DIČ, které je u
fyzických osob tvořeno rodným
číslem. Dalším příkladem je
insolvenční rejstřík, který v rámci
zcela veřejně přístupné evidence na
isir.justice.cz obsahuje například
v přihlášce pohledávky věřitele
(třeba i bývalého zaměstnance)
osobní údaje fyzických osob (rodná
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čísla, adresy, email, telefon, čísla
účtů).
Ve vztahu k EET účtenkám již
zareagoval Ústavní soud, když dne
12. 12. 2017 vydal nález sp. zn.
Pl. ÚS
26/16,
kterým
zrušil
k 28. 2. 2018 povinnost uvádět DIČ
na účtence podle ust. § 20 odst. 1
písm. b) a odst. 2 zák.
č. 112/2016 Sb.
Ústavní soud se tedy zastal
fyzických osob s tím, že uvádění
rodného čísla na účtenkách není
dostatečně důvodné a potřebné a
především šetrné k právu na ochranu
před
neoprávněným
shromažďováním,
zveřejňováním
nebo jiným zneužíváním osobních
údajů
Ve vztahu k údajům v insolvenčním
rejstříku pak mohu odkázat na
jednoduché řešení, které v zákoně je,
avšak mnohdy není známo nebo
není využíváno. Jedná se o ust.
§ 422 zák. č. 182/2006 Sb., které
stanoví, že „Na žádost fyzické osoby,
která učinila příslušné podání, může
insolvenční soud rozhodnout, že
některé z osobních údajů této fyzické
osoby, obsažené v podání, nebudou
v insolvenčním rejstříku veřejně
přístupné. Takovou žádost lze podat
kdykoliv v průběhu insolvenčního
řízení. Jméno a příjmení takové
fyzické osoby insolvenční soud v
insolvenčním rejstříku zveřejní
vždy.“
Lze
tedy
velmi
jednoduše
nahlédnout
do
insolvenčního
rejstříku na isir.justice.cz a podívat
se, zda mé osobní údaje nejsou
v nějakém řízení (kde jsem byl jako
dlužník nebo věřitel s přihláškou
pohledávky)
nadbytečně
zveřejňovány. Pokud zveřejněny
budou, lze žádostí vůči soudu takové
údaje nechat „začernit“.

Dlužníkovy osobní údaje budou
často zveřejněny z důvodu běžícího
oddlužení nebo konkurzu. I zde je
ale částečná ochrana, aby údaje
nebyly dostupné navždy.
Jedná se o ust. § 425 zák.
č. 182/2006 Sb., kdy „po uplynutí
5 let od nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční
řízení,
vyškrtne
insolvenční soud dlužníka ze
seznamu dlužníků a údaje o něm v
insolvenčním rejstříku znepřístupní.
Skončí-li
insolvenční
řízení
rozhodnutím podle § 142, vyškrtne
insolvenční soud dlužníka ze
seznamu dlužníků a údaje o něm v
insolvenčním rejstříku znepřístupní
do 15 dnů od doručení žádosti
dlužníka; dlužník je oprávněn
požádat o vyškrtnutí nejdříve po
uplynutí 3 měsíců od právní moci
rozhodnutí.“
Zjednodušeně řečeno tedy po
5 letech od skončení oddlužení
anebo
15
dnech
v případě
pravomocného odmítnutí, zastavení
či zamítnutí insolvenčního návrhu
lze žádat a zkontrolovat vyškrtnutí
z veřejného rejstříku a své údaje tak
ochránit.

