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Formulář – Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 do našich podmínek
jsme se obrátili na odbornou firmu a dále spolupracujeme s SSS.
V návaznosti na tuto skutečnost byl vypracován „Vzorový formulář souhlasu se zpracováním
osobních údajů a formulář ke splnění informačních povinností vůči členům ČSS, z.s.
Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů ČSS, z.s., byly
tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první
harmonizační krok činnosti ČSS, z.s. s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Následně bude třeba přijímat další opatření jako je změna vnitřních předpisů, které budou
upravovat nakládání s osobními údaji v rámci činnosti ČSS, z.s., jejich zajištění proti zneužití apod. I pro
realizaci těchto dalších opatření bude možné využít závěrů a doporučení odborné firmy, která řeší
ochranu osobních údajů pro ČSS, z.s., a to poté, kdy bude mít ČSS, z.s. tyto k dispozici. Informace poté
budeme distribuovat do pobočných spolků ČSS, z.s.
Přestože je v současné době v ČR projednávána změna zákona na ochranu osobních údajů, která
by mohla do určité míry přinést zjednodušení úpravy GDPR či její zmírnění na národní úrovni, nelze
očekávat, že se toto bude vztahovat i na povinnost sportovních spolků informovat své členy o způsobu
zpracování jejich osobních údajů nebo mít k některému zpracování osobních údajů souhlas.
Z tohoto důvodu je tedy třeba, aby ČSS, z.s. – SSK nově informovaly členy ČSS, z.s. o zpracování
jejich osobních údajů v rámci ČSS, z.s. a rovněž je třeba nově zajistit jejich souhlas se zpracováním
osobních údajů (podpisem na formuláři). Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze
u nově přijímaných, ale i u stávajících.
Je třeba důsledně dbát na to, aby dokument byl podepsán samostatně. Nelze ho tedy, na rozdíl
od dosavadní praxe, vtělit např. do přihlášky za člena ČSS, z.s. Důvodem je skutečnost, aby takovýto
souhlas nemohl být považován za tzv. souhlas vynucený.
Vzorový formulář byl vypracován odbornou firmou a dle jejího stanoviska je plně v souladu
s GDPR a současně pokrývá veškeré potřeby standardního sportovního spolku.

Pokud stávající člen odmítne souhlas udělit, bude možné jeho osobní údaje zpracovávat jen
v rozsahu potřebném pro plnění zákonných povinností ČSS, z.s. (např. pro účel rejstříku sportovců
vedeným MŠMT na základě zákona o podpoře sportu). Nový zájemce o členství nebude muset být
za takovéto situace za člena přijat.
V tomto směru vedení ČSS, z.s. doporučuje, aby členům ČSS, z.s. (a potažmo členům ČSS, z.s. –
SSK), bylo podrobně vysvětleno, že požadavek na poskytnutí jejich osobních údajů není samoúčelný.
ČSS, z.s. potřebuje své členy jednoznačně identifikovat, aby jim mohl mimo jiné zajistit plnohodnotné
využívání všech práv spojených s členstvím. Zdůraznit je možné zejména potřebu jednoznačně prokázat
počet členů v případech, kdy se žádá o dotaci či grant a podmínkou ve většině případů bývá velikost
členské základny.
Z uplynulých jednání vyplynuly minimální základní pravidla (budou upřesněna po dokončení
analýzy odbornou firmou formou „Směrnice“), které je nutné od 25. 5. 2018 dodržovat:
-

Zpracování osobních údajů musí být založeno na některém z právních důvodů. Zpracovávejte jen
ty osobní údaje, které nezbytně potřebujete pro splnění zákonné povinnosti (například pojištění
člena spolku dle zákona o pojišťovnictví nebo údaje zaměstnance nutné z důvodu
pracovněprávní/mzdové agendy atd.), v souvislosti se smluvním plněním (například smlouvy
spolku se zaměstnanci nebo s dodavateli - fyz. osobami) nebo na základě souhlasu dotčené osoby
v kvalitě požadované GDPR (Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním
osobních údajů).

-

Je třeba jasně vymezit, jaký záměr je zpracováním osobních údajů sledován, tzn. je třeba určit
účel zpracování osobních údajů. Tím je u sportovního spolku například vedení evidence členů
spolku, vedení údajů k žádosti o finanční příspěvek z veřejných zdrojů, údaje potřebné
k přihláškám/soupiskám ke sportovním soutěžím, vedení vnitřní personální agendy, vedení
kontaktních údajů rodičů pro případ nahodilé události v rámci účasti dítěte na soutěžích,
výcvikových táborech atd., propagace spolku/soutěží atd.

-

Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchování osobních údajů musí být vždy
přiměřené účelu zpracování. Tzn. uvádět pouze nezbytné údaje k dosažení účelu, např.
na přihlášce do soutěže není nutné vyplňovat údaje o vzdělání, rodinných a majetkových
poměrech atd. Současně ihned poté, co účel zpracování pomine, je třeba osobní údaje
bezodkladně vymazat.

-

Je třeba informovat členy spolku o zpracování osobních údajů a vyžádat si souhlas
se zpracováním osobních údajů. Vzorový formulář je k dispozici zde:
http://www.shooting.cz/pdf/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju_180526.pdf
Souhlas je potřeba získat od stávajících i nových členů. Souhlas je potřeba uchovávat ve spolku
v takové podobě, aby byl doložitelný pro účely kontroly (elektronicky nebo písemně).

-

Veškeré zpracovávané osobní údaje mějte náležitě zabezpečeny. Osobní údaje v papírové formě
uchovávejte v uzamykatelných skříňkách. Osobní údaje v elektronické formě zabezpečujte
standardními metodami – dbejte na to, aby měl každý člen své individuální heslo pro vstup do
PC, stejně jako uživatelské jméno a další heslo pro vstup do informačních systémů, kde se
nacházejí osobní údaje. Po ukončení práce v informačních systémech svůj profil vždy odhlašte.

-

Nikdy nezálohujte osobní údaje členů z informačních databází na externí disk.

-

Nikdy nezpřístupňujte osobní údaje členů spolku třetím osobám, aniž by k tomu byl stanovený
důvod zákonným či interním předpisem, případně smlouvou.

-

Proveďte základní revizi smluv s Vašimi smluvními partnery a ujistěte se, že Vám uvedené
smluvní dokumentace garantují, že osobní údaje členů budou vašimi partnery zpracovávána
v souladu s GDPR.

-

Bez souhlasu sportovců lze umisťovat jejich fotografie a jiné osobní údaje na webové stránky
(sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) pouze za účelem zpravodajství z těchto sportovních
událostí. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o fotografie pořízené v průběhu sportovní akce.

-

Naopak pouze se souhlasem sportovců je možné prezentovat jejich fotografie a jiné osobní
údaje na webové stránky (sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) za účelem marketingu
(patří sem i pozvánky na sportovní akce). Zde není rozhodné, zda se jedná o fotografii pořízenou
v průběhu sportovní akce či nikoliv.

-

Vnitřní předpisy (stanovy nebo vnitřní směrnice) spolku by jako jednu z podmínek členství měly
obsahovat souhlas členů s využitím jejich rodného čísla pro celou strukturu ČSS, z.s. za účelem
evidence členů.

-

V případě, že dojde k úniku osobních údajů, nebo k tomu máte pouze podezření, informujte
neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 72 hodin od doby, kdy jste se o události
dozvěděli.

Souhlas (originál) je potřeba dodat na sekretariát ČSS, z.s. co nejdříve, nejpozději do 30. 11. 2018
z důvodu uzavření VA na následující rok.
Dále doporučuji založit „oficiální“ e-mailovou klubovou adresu kam bude chodit pošta z ČSS
a která nebude na „fyzickou“ osobu.

S pozdravem

příloha:
Formulář – Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Jiří Streit, v.r.
prezident ČSS, z.s.

