Často kladené dotazy ke GDPR
1.

Jsme TJ s více oddíly. Jak máme vyplnit kolonku správce v
dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Stačí uvést pouze název TJ (TJ
xxx, z.s.) nebo tam musí být i konkrétní oddíl, např karate (TJ xxx z.s., oddíl
karate)? Pokud se musí uvádět oddíl, znamená to, že člen, který je
registrován ve více oddílech musí mít tento souhlas podepsaný pro každý
oddíl samostatně?
V případě, že jste víceoddílová TJ zapsaná ve spolkovém rejstříku jako jeden
spolek (s jednou právní subjektivitou), udílí sportovec jeden souhlas pro celou TJ
a dalšího již není třeba.
V případě, že v rámci vaší TJ existuje více oddílů s právní subjektivitou (odděleně
zapsaných v rejstříku), je třeba všechny považovat za samostatné subjekty,
kterým je nezbytné odděleně udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.

Na základě zaslaných dokumentů k GDPR mám na Vás následující dotazy:
I.

Účetní a mzdovou agendu nám dělá externí účetní na DOPP. S tímto
subjektem je také nezbytné uzavřít smlouvu o zpracování osobní
údajů, jejíž vzor poskytne ČUS - pošlete nám takový vzor?

II.

Oddíly naší TJ nemají právní subjektivitu. Stačí vypsat do srovnávací
analýzy, kdo je předsedou oddílu. Oddíly řídí svou činnost
neformálně, je potřeba vypsat i členy výboru? Musí být k tomu nějaký
zápis z členské schůze oddílu?

III.

Kdo provádí to místní šetření, na základě kterého se vytvoří ten
vzorový dokument, který máme upravit?

I.

Ano. ČUS hodlá do prostředí rozeslat vzory smlouvy o zpracování
osobních údajů.

II.

V případě, že oddíly nemají právní subjektivitu, úplně stačí označit
předsedu. Vyplňování těchto informací není povinné a jeho účelem je
utvoření přehledu informací o Vašem subjektu. Zápis z členské schůze
není třeba někam vkládat.

III.

Místní šetření si musíte provést sami. Text pouze předpokládá jeho
provedení a je formulován tak, aby po jeho provedení byly údaje doplněny.

3.

Chci se Vás zeptat:
I.

Jak formulovat info o zpracování osobních údajů zákonného
zástupce (jméno, příjmení, telefon, email) do vzorového formuláře
Informace a souhlas se ......Tyto údaje potřebujeme při kontaktu
rodiče v náhlé situaci, při platební povinnosti, ale také v případě
nabídky účasti na sportovní akci, příměstském táboře a
jiné...Informace a souhlas se zprac. os. údajů je nyní pro 1 člena (u
nás dítě), ale o zák.zástupci tam není zmínka.....ten se má jen
podepsat

II.

Informace k uložení a zabezpečení dat zde být nemusí?

III.

Stačí uvést, že správcem je klub?

1. Pokud má jen zákonný zástupce udělit souhlas se zpracováním osobních
údajů za zastoupeného (dítě), doporučujeme neměnit formulaci textu a jen
dole u podpisu přidat kolonku se jménem, příjmením, datem narození
(identifikačními údaji) a podpisem zákonného zástupce. Pokud jde
vyloženě o osobní údaje rodičů pro Vámi uvedené účely, domníváme se,
že souhlasu není třeba (jedná se o oprávněný zájem správce – vás, resp.
třetí osoby – dítěte na jeho bezpečí dle čl. 6 odst. 1 písm. f), nicméně pro
Vaši jistotu posíláme námi navrhovanou podobu, jak by případně měl
vypadat (vzor níže).
2. Tyto informace v souhlasu a informaci nedoporučujeme.
3. Ano, tato informace je dostatečná.

4.

Cituji z jedné Vaší odpovědi: „Souhlas je potřeba uchovávat ve spolku
v takové podobě, aby byl doložitelný pro účely kontroly (elektronicky nebo
písemně)." Prosíme o vysvětlení elektronické dokladace souhlasu ve
spolku.
Tímto se může např. rozumět databáze screenshotů emailů s udělenými
souhlasy, databáze emailů se souhlasy, případně jiné druhy elektronické
evidence souhlasů se zpracováváním osobních údajů.

Vzor souhlasu se zpracováním kontaktních údajů rodiče dítěte evidovaného v SK/TJ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení“)
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (uvést
název klubu/oddílu a adresu) následující kontaktní údaje rodiče/zákonného zástupce
dítěte evidovaného ve SK/TJ:
1. jméno a příjmení,
2. telefon,
3. email.
za účelem
•
•
•

kontaktování v případě náhlé situace,
kontaktování při platební povinnosti,
nabídky účasti na sportovní akci, příměstském táboře apod.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání
účelu zpracování.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
•
•
•
•
•
•
•
•

mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle
čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
škrtnout jeden z účelů zpracování osobních údajů výše,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a
souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
V _______________ dne ___________

_______________________________________
Jméno a Příjmení
PODPIS

