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Plnění nápravných opatření ze strany MPSV – sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. července 2013 Váš dotaz, jaké kroky činí vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí, potažmo vůči České spořitelně, v souvislosti s uplynutím lhůty ke splnění nápravných opatření uložených po provedené kontrole. K této věci Vám sdělujeme:

Úřad obdržel dopis MPSV ze dne 15. července 2013 - „Zpráva k provedení nápravného opatření uloženého v kontrolním protokolu zn. INSP1-9463/12-20 ze dne 21. ledna 2013“, 
z jehož obsahu pro Vaši potřebu vyjímám:

MPSV předložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dva legislativní návrhy, které obsahovaly zákonné zmocnění pro držitele bankovní licence (Českou spořitelnu, a.s.) ke zpracování osobních údajů klientů sociálního systému. Na základě rozhodnutí vlády ČR z května 2013, kterým bylo ministryni práce a sociálních věcí doporučeno zahájit intenzivní jednání a legislativní kroky vedoucí k ukončení projektu sKarty, bylo MPSV nuceno vlastní legislativní činnost ukončit. Aktivně se účastní prací na senátním návrhu (Senátní tisk č. 913), jehož podstatou je úplné zrušení karty sociálních systémů. Ve 3. čtení by měl být tisk projednán na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny, která by se měla konat v srpnu 2013. Souběžně probíhá řízení před Ústavním soudem ČR, kde je projednáván senátní návrh na zrušení části zákonů a jiných právních předpisů upravujících kartu sociálních systémů.

Závěrem dopisu MPSV, s ohledem na výše popsané objektivní příčiny, pro které nebylo v jeho silách docílit změnu právní úpravy týkající se karty sociálních systémů, požádalo Úřad o prodloužení lhůty k přijetí nezbytných opatření při zpracování osobních údajů držitelů sKarty.

Úřad dospěl k závěru, že řádná a včasná výplata sociálních dávek je natolik významným veřejným zájmem, že není důvod žádosti MPSV nevyhovět.
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