ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

SMĚRNICE ČAST č. 3/2018
Ochrana osobních údajů
1. Úvodní ustanovení
25. května 2018 nabylo v celé Evropské unii účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zkráceně GDPR. Tímto nařízením o ochraně osobních údajů se budou řídit všechny subjekty, které přichází
do kontaktu s osobními údaji. GDPR přináší občanům EU nová práva a povinné subjekty podle toho musí
upravit své procesy a systémy. Mezi zásadní novinky patří například právo subjektů údajů informovat se o
osobních údajích, které o nich subjekty spravují, a dále možnost požádat v některých případech o vymazání
těchto údajů či o omezení jejich zpracovávání.
Tato směrnice upravuje požadavky na ochranu osobních údajů dle Nařízení GDPR.

2. Účel zpracování osobních údajů
ČAST a v ní sdružení členové zpracovávají osobní údaje zejména za účelem:


Evidence členů, agenda dle přestupního a registračního řádu



Zpracování výsledků soutěží



Zpracování fotografií, video- a zvukových záznamů z akcí pořádaných ČAST a jejich složek.

3. Jednorázová opatření
S cílem uvedení do souladu s Nařízením GDPR jsou členové ČAST povinni:
A. Provést analýzu stavu zpracování osobních údajů
o Úkolem je provést vlastní posouzení rizika z pohledu subjektu údajů. Posouzení se provede
prostřednictvím dotazníků, které budou spolu s bližšími pokyny k dispozici na
internetových stránkách.
o Dotazník bude k dispozici do konce srpna 2018.
o Analýza provedou Oddílové správci registru v období září – říjen 2018.
B. Informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů
o Znění povinné informace je Přílohou č. 1 této směrnice.
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o Povinné informace jsou součástí formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů, aby
bylo prokazatelné, že subjekt údajů byl náležitě informován.
o Subjekty údajů budou informovány Oddílovými správci registru v období srpen – září 2018
C. Získat aktualizované souhlasy se zpracováním osobních údajů
o Aktualizované znění souhlasu je Přílohou č. 1 této směrnice.
o Nevyslovení souhlasu znemožňuje zpracování osobních údajů a má důsledky na evidenci
v Registru ČAST a na členství v ČAST.
o Souhlasy budou získávány Oddílovými správci registru v období srpen – září 2018.
D. Zajistit archivaci aktualizovaných souhlasů
o Za archivaci souhlasů v písemné podobě jsou zodpovědné členské oddíly/ kluby.
o Po úpravě v centrálním Registru ČAST se souhlas se zpracováním zaeviduje u jednotlivých
členů tak, že Oddíloví správci registru nahrají elektronickou kopii souhlasu ke každému
členovi (podobně jako fotografii).
o Archivace bude zajištěna v období srpen – prosinec 2018.
E. Zaškolení osob odpovědných za zpracování osobních údajů
o Toto školení bude připraveno centrálně a poskytnuto elektronickou formou.
o Zaškolení odpovědných osob bude provedeno v období září – říjen 2018.

4. Průběžná opatření
4.1.

Registr ČAST

ČAST zpracovává osobní údaje zejména v Registru ČAST.
V Registru budou implementovány úpravy vyvolané GDPR týkající se:
 Nové funkcionality odvolání souhlasu a výmazu
 Získání souhlasu se zpracováním osobních údajů při registraci nového člena
Implementace těchto funkcí bude oznámena a blíže popsána v Aktualitách Registru.

4.2.

Vyřizování žádostí o rozsahu vedení osobních údajů

Žádosti dle GDPR se podávají zásadně elektronicky emailem prostřednictvím sekretariátu ČAST.
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 1 měsíc s možností prodloužení o další měsíc v případě
komplikovaného požadavku.

4.3.

Hlášení úniku osobních údajů

Je zejména důležité včas oznámit únik osobních údajů. Toto oznámení se následně ověřuje, a pokud
skutečně došlo k úniku tak, jak ho definuje GDPR, předkládá se k Úřadu pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ). GDPR také stanovuje lhůtu, do kdy musí takové oznámení do ÚOOÚ dorazit – jedná se o 72
hodin.

4.4.

Archivace výsledků

Dlouhodobá archivace výsledků soutěží je oprávněný zájem naší organizace zpracovávat osobní údaje.
Z toho důvodu tato směrnice stanovuje přiměřenou lhůtu, že výsledkový servis STIS smí obsahovat
osobní údaje v období dvaceti let od zániku členství nebo uplatnění práva „být zapomenut“.
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5. Kontakty
Na dodržování nařízení dohlíží tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto roli ČAST zajišťuje
smlouvou s externí advokátní kanceláří.
Z důvodů efektivní koordinace požadavků se členové ČAST na pověřence obracejí prostřednictvím
kontaktních osob:
 Zodpovědná osoba za VV ČAST:
Petr Bohumský
 Zodpovědná osoba za zpracování osobních údajů:
Miroslav Henžel
 Kontaktní místo pro příjem žádostí, hlášení a dotazů:
Sekretariát ČAST info@ping-pong.cz
(do předmětu uvádějte vždy „GDPR“)

6. Přechodná a ostatní ustanovení
Schváleno: VV ČAST dne 27.6.2018
Platnost: 25.5.2018
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Příloha č. 1
Společný formulář Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů
Strana 1
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 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“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“),
_____________________________________
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)
zpracovávat moje
1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení,
datum narození,
adresu místa pobytu,
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle
bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 20 let ode
dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:






příslušnému sportovnímu Svazu, tedy České asociaci stolního tenisu,
příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00
Praha (dále jen „ČUS“),
Dalším relevantním zastřešujícím sportovním organizacím: Český olympijský výbor, Česká obec
sokolská, Orel, Sdružení sportovních svazů ČR, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních
klubů, Svaz DTJ, Česká asociace sportu pro všechny,
příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem




vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
identifikace na soutěžích,
žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu
stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.
…pokračování na straně 2
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Strana 2
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 zpracovali Správci (výše zmíněný oddíl/klub a
ČAST) moje
1. fotografie,
2. videa,
3. zvukové záznamy,
4. sportovní výsledky
za účelem
 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 prezentace na webu,
 prezentace na sociálních sítích,
 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1. telefonní číslo,
2. e-mail,
3. rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,
vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování
(tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:





příslušnému sportovnímu Svazu, tedy České asociaci stolního tenisu,
příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
výkonnému výboru ČUS,
dalším relevantním zastřešujícím sportovním organizacím: Český olympijský výbor, Česká obec
sokolská, Orel, Sdružení sportovních svazů ČR, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních
klubů, Svaz DTJ, Česká asociace sportu pro všechny

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,
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
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)
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