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MESTO VRANOV DOSTALO ZA
PORUŠENIE ZÁKONA POKUTU
Úrad na ochranu osobných
údajov v týchto dòoch rozhodol
o porušení zákona zo strany
mesta Vranov nad Top¾ou v súvislosti so zverejnením chránených osobných údajov, a mestu
Vranov nad Top¾ou udelil pokutu. Na porušenie zákona upozornili Vranovské noviny dòa
22. septembra 2014 na podnet
èitate¾ov. Na internetovej stránke mesta www.vranov.sk boli
totiž opakovane zverejòované
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. V takomto dokumente sa síce môže zverejni#
meno a adresa povinnej osoby,
avšak nesmú by# zverejnené
údaje osobnej povahy, akým je
rodné èíslo. Naša redakcia v
podaní podnetu argumentovala
faktami, že 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 zasahova# 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). Úèelom tohto zákona
je predís# možnému zneužitiu osobných údajov inými osobami
na nekalé praktiky. Pomerne
èasto sa totiž stretávame so
zneužitím takýchto údajov pri
uzatváraní rôznych podvod-

ných zmlúv o pôžièke, nákupe
tovaru èi služieb. Za výkon doh¾adu nad ochranou osobných
údajov zodpovedá prevádzkovate¾ (mesto). Ten síce môže
výkonom doh¾adu písomne poveri# zodpovednú osobu, avšak
tým nie je dotknutá zodpovednos# prevádzkovate¾a.
Vranovské noviny uverejnili
kritický èlánok aj s fotografiami
dokumentov, prièom chránené
osobné údaje prekryli èiernou
plochou, aby neboli vidite¾né.
Oèakávali, že primátor Vranova Ing. Ján Ragan ako štatutár
mesta oprávnenú kritiku prijme,
vstúpi si do svedomia, chybu
odstráni a dotknutým osobám
sa verejne ospravedlní. Nestalo
sa tak. Namiesto toho primátor
(zrejme po porade s IT špecialistom) zvolil svojský útok na
vydavate¾a Vranovských novín.
Dòa 6. októbra 2014 Ragan
podal podnet na Úrad na ochranu osobných údajov preto,
lebo Vranovské noviny zverejnili fotografie so zaèiernenými
rodnými èíslami aj na svojej
internetovej stránke. Tieto fotografie bolo možné s použitím
poèítaèových programov skopírova# a s pomocou ïalších programov zaèiernené miesta odstráni#, èím sa rodné èísla stali
èitate¾nými...
Úrad na ochranu osobných
údajov primátorov podnet prijal,
zaèal správne konanie a vydavate¾a Vranovských novín požiadal o vysvetlenie. Vydavate¾
Vranovských novín Mgr. Ladislav Krivda v stanovisku uviedol, že na neho sa zákon o ochrane osobných údajov nevz#ahuje, lebo on osobné údaje
v zmysle § 2 ods. 1 zákona nespracováva. Ïalej uviedol, že
výhrady voèi obsahu v novinách je možné rieši# žiados#ou
o opravu prostredníctvom zá-

kona o periodickej tlaèi, v urèitých prípadoch aj prostredníctvom Obèianskeho zákonníka,
Obchodného zákonníka a dokonca aj Trestného zákona, ale
nie zákonom na ochranu osobných údajov. V stanovisku konštatoval, že bežného návštevníka stránky www.vranovskenoviny.sk by nikdy nenapadlo experimentova# s dokumentom
Vn.pdf. Èitate¾ vnímal obsah
èlánku, ktorý kritizoval lajdácky
prístup mestských úradníkov na
èele s primátorom Raganom,
ktorí na stránke mesta www.
vranov.sk opakovane a priamo,
bez akéhoko¾vek prekrytia, uverejòujú chránené údaje osôb.
Pod #archou tejto oprávnenej
kritiky primátor nie aby sa za
vážnu chybu verejne ospravedlnil a aby prijal opatrenia na
zamedzenie takéhoto lajdáctva,
ale zrejme spolu s nejakým tzv.
odborníkom h¾adal spôsob, ako
sa vydavate¾ovi pomsti#. A našli
ho spôsobom, ktorý pripomína
porekadlo Zlodej krièí: Chyte
zlodeja!
Vranovské noviny rešpektujú
zásadu ochrany osobných údajov. Aj preto bol kritický èlánok uverejnený. Nepredpokladali však, že sa kritizovaní pracovníci mesta (pre laika zložitým
spôsobom) môžu k informáciám
dosta#. Z toho dôvodu redakcia
prijala opatrenia na zamedzenie takýchto nekalých postupov
zo strany neoprávnených osôb.
Vydavate¾ ïalej poukázal na
skutoènos#, že obsah novín
(texty aj obrázky) sú chránené
autorským zákonom (Zákon è.
618/2003). Pod¾a § 17 ods. (1)
písm. d), autor má právo na nedotknute¾nos# svojho diela, najmä na ochranu pred akouko¾vek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom
do svojho diela. Z uvedeného
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je zrejmé, že Ing. Ján Ragan
úèelovo a hrubo zasiahol do
autorských práv Mgr. Ladislava
Krivdu tým, že jeho dielo skopíroval a nakladal s ním bez
súhlasu autora. Úèelom bolo
pomsti# sa Mgr. Krivdovi za
zverejnenú kritiku na stránkach
Vranovských novín.
Úrad na ochranu osobných
údajov sa so stanoviskom vydavate¾a stotožnil a primátorov
podnet zamietol. Vranovské noviny však trvali na tom, aby úrad rozhodol o pôvodnom podnete pre podozrenie z porušenia zákona zo strany mesta.
Po viacnásobných urgenciách
úrad zaslal v stredu 11. mája
2016 redakcii Vranovských novín nasledujúce stanovisko:
Konanie o ochrane osobných
údajov pod¾a tretej hlavy tretej
èasti zákona è. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 84/
2014 Z. z. (ïalej len „zákon“)
proti prevádzkovate¾ovi Mesto
Vranov nad Top¾ou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad
Top¾ou, v ktorom bolo zistené
porušenie zákona pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, bolo ukonèené
rozhodnutím o uložení opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a príèin ich vzniku.
Úrad následne v samostatnom
konaní pod¾a štvrtej hlavy tretej
èasti zákona uložil prevádzkovate¾ovi mestu Vranov nad
Top¾ou pokutu za porušenie
zákona vo výške 1000 €. Obe
rozhodnutia sú právoplatné.
Každá pokuta udelená mestu
je nepríjemným zásahom, lebo
ochudobòuje mestský rozpoèet.
Otázkou je, èi poslanci Mestského zastupite¾stva vo Vranove budú žiada# zosobnenie pokuty tomu, kto je zodpovedný
za porušenie zákona. (red)

