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NA INTERNETOVEJ STRÁNKE VRANOVA BOLI OPAKOVANE ZVEREJÒOVANÉ RODNÉ ÈÍSLA OBYVATE¼OV MESTA

PRÍPADMI SA ZAOBERÁ ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vranovskí mestskí úradníci
na èele s primátorom vyrábajú
jednu kauzu za druhou. Po prenájme kosaèiek na kosenie trávy aj v zimnom období za neuverite¾ných 73 000 eur (prípadom sa zaoberajú orgány èinné
v trestnom konaní) je tu ïalšie
nepochopite¾né konanie úradníkov smerujúce proti chráneným záujmom obyvate¾ov Vranova, na ktoré nás upozornili
èitatelia. Na internetovej stránke
www.vranov.sk sa opakovane
objavili mená, priezviská, adresy a rodné èísla viacerých osôb.
Objavili sa napríklad na zverejnených vyhláškach upovedomujúcich o zaèatí exekúcie exekútorskými úradmi v Prešove
a v Michalovciach. Na takomto
dokumente sa síce môže zverejni meno a adresa povinnej
osoby, avšak nesmú by zverejnené údaje osobnej povahy, akým je rodné èíslo. Pod¾a § 10
Zákona è. 136/2014 o ochrane
osobných údajov, predmetom
spracúvania osobných údajov
sú výluène titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby
bez možnosti priradi k nim ïalšie jej osobné údaje. Pod¾a §
12 odsek (5), ten, kto má v úmysle zverejni osobné údaje
dotknutej osoby, nesmie svojím
konaním neoprávnene zasaho-

va do práva na ochranu jej osobnosti a súkromia. Zverejnenie osobných údajov nesmie
by v rozpore s oprávnenými
záujmami dotknutej osoby (§
11 Obèianskeho zákonníka o
ochrane osobnosti). Údaje tiež
nesmú by zverejnené dlhší èas,
než je èas potrebný na vykonanie úkonu. Úèelom tohto zákona je predís možnému zneužitiu osobných údajov inými osobami na nekalé úèely. V praxi
sa èasto stretávame so zneužitím takýchto údajov na uzatvorenie rôznych podvodných
zmlúv o pôžièke, nákupe tovaru èi služieb. Za výkon doh¾adu nad ochranou osobných údajov zodpovedá prevádzkovate¾.
Ten síce môže výkonom doh¾adu písomne poveri zodpovednú osobu, avšak tým nie je dotknutá zodpovednos prevádzkovate¾a.
Pred uverejnením tohto príspevku sme 16. septembra dali
primátorovi Vranova Ing. Jánovi
Raganovi možnos vyjadri sa a
položili sme mu otázky: Preèo
sa na stránke www.vranov.sk
objavujú mená a rodné èísla obyvate¾ov Vranova? Preèo primátor a príslušní zamestnanci
mesta nerešpektujú zákon o ochrane osobných údajov? Poznámka: Namiesto poèetných

osláv, hostín a predvolebných
aktivít by sa primátor mal viac
venova2 práci v prospech mesta, ktorú zjavne zanedbáva.
Primátor napriek našej žiadosti stanovisko nezaujal. Len
mestskí úradníci sa na druhý
deò e-mailom spýtali, kde konkrétne sú zverejnené mená a
rodné èísla obyvate¾ov Vranova
a v ktorom prípade nie je rešpektovaný zákon o ochrane osobných údajov. Úradníèka zároveò dala prís¾ub, že po konkrétizácii sa vyjadria. Naša redakcia im poskytla èíslo zverejnenej vyhlášky na ich www.
vranov.sk s týmto upozornením:
Èítajte èo uverejòujete, lebo potom vaša práca je naniè, je pre
obyvate¾ov Vranova škodlivá.
Na mestskom úrade by nemali
pracova2 neschopní diletanti.
Medzitým boli vyhlášky na
www upravené, resp. odstránené. Týmto sa však primátor a

úradníci nezbavujú zodpovednosti, lebo zverejnením mien a
rodných èísel bol porušený zákon. Naša redakcia tieto podnety èitate¾ov odstúpila Úradu na
ochranu osobných údajov. Úrad našu redakciu informoval,
že obsah podania vyhodnotil
ako podnet na zaèatie konania
o ochrane osobných údajov.
Predmetom podnetu je podozrenie, že prevádzkovate¾ neoprávnene zverejnil osobné údaje dotknutých osôb na internetovej stránke www.vranov.sk.
Na stanovisko primátora,
preèo mestskí úradníci pod jeho
vedením poškodzujú zákonné
práva svojich obyvate¾ov, sme
opä èakali do uzávierky novín,
ale stanoviska sme sa napriek
prís¾ubu nedostali. Celé toto
konanie považujeme za lajdácky prístup k elementárnym povinnostiam primátora a niektorých úradníkov mesta. L. Krivda

Dodatok k èlánku:

NEUVERITE¼NÉ!!!
Potom, èo Vranovské noviny upozornili primátora
Vranova Jána Ragana, že zverejòovaním osobných
údajov HRUBO PORUŠUJE ZÁKON NA OCHRANU
OSOBNÝCH ÚDAJOV, primátor Ján Ragan, nie aby
sa èitate¾om, ale najmä dotnutým osobám VEREJNE
OSPRAVEDLNIL, ale dòa 6. 10. 2014 podal na úrad
podnet na zaèatie konania proti vydavate¾ovi
Vranovských novín, lebo na stránke Vn.pdf, kde bola
kritika na mesto a na Jána Ragana uverejnená,
nevykonal dostatoèné technické zabezpeèenie na
úplné vymazanie osobných údajov.
Pod¾a Ragana zaèiernené obdlžníky môže
užívate¾ urèitých operaèných systémov skopírova a
v inom programe èierne obdlžníky odstráni.

Na internetovej stránke mesta www.vranov.sk sa opakovane objavili zákonom chránené osobné údaje viacerých
Vranovèanov. Naša redakcia údaje zatrela èiernou farbou.

