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K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci dotazu: „Sdělení adresy trvalého bydliště

ministra zdravotnictví Petra Arenbergera“, podané podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vám

sdělujeme následující:

Pokud jde o Vás požadavek na sdělení trvalého bydliště ministra zdravotnictví, nezbývá

Ministerstvu zdravotnictví než tyto údaje mající povahu údajů osobních, resp. údajů

vztahujících se k soukromí dotčené osoby neposkytnout, a to s ohledem na

ustanovení právních předpisů a judikaturu týkající ochrany osobních údajů a soukromí

fyzických osob.

Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. informace týkající se osobnosti,

projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne

jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Podle ustanovení čl. 4 bodu 1) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) se osobními údaji rozumí veškeré informace

o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“);
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identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení je zpracování osobních údajů zákonné, pouze

pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden

či více konkrétních účelů. Vzhledem k tomu, že ministerstvo nemá od dotčené osoby

souhlas s poskytnutím osobních údajů, resp. údaje vztahujícího se k jejímu

soukromí, třetí straně, je vůči těmto údajům splněn v souladu s ustanovením § 8a

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., důvod pro o neposkytnutí informací.

S pozdravem


