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Přeji pěkný den. 

Všem, kteří se nemohli zúčastnit VČS ve Strančicích, posílám k vyplnění formulář, kterým náš klub plní 

povinnost danou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 o 

ochraně fyzických osob (GDPR). Formulář si pozorně přečtěte a v případě nejasnosti zavolejte. Mělo 

by být každému zřejmé, které osobní údaje a k jakému účelu mohou být použity. 

Dle datumu účinnosti nařízení, vyplňte prosím do 25.5. 2018 !  

Formulář je oboustranný, datum a podpis jsou na druhé straně. 

Vyplněné formuláře si vyberu při nejbližší možné výstavě, nebo prosím o zaslání jiným způsobem.  

Vysvětlení problematiky. 

GDPR je nařízení o ochraně osobních údajů a je souborem pravidel, která se týkají ochrany osobních 

údajů v rámci celé EU. Nařízení bylo přijato loni v dubnu, ale účinné bude od 25. května 2018. Jedná 

se o nařízení, takže je automaticky platné pro všechny členské země EU. Nařízení se dotýká každého, 

kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. Týká se právnických osob, ale teoreticky 

i jednotlivců, pokud pracují s osobními údaji, třeba zaměstnanců nebo klientů. 

Nařízení má přinést určitou kulturní a etickou změnu v nakládání s osobními údaji. 

Spolky mají členy a mají tedy povinnosti týkající se ochrany osobních údajů svých členů. Jsou tedy 

povinny zajistit si souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů pro účely činnosti spolku (vedení 

seznamu členů apod.). Nařízení říká, že souhlas musí být svobodný (dobrovolný a nevázaný na přijetí 

nabídky), konkrétní (jasně a srozumitelně popsáno proč se souhlas uděluje), informovaný. Souhlas 

musí být udělen prohlášením nebo zjevným potvrzením, ideálně třeba podpisem. 

Spolky mají též určitou informační povinnost vůči svým členům, měly by tedy informovat členy třeba 

o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku, v jakém rozsahu (jméno, 

příjmení, rodné číslo, ztotožnitelný e-mail atd.) a komu tyto údaje mohou být zpřístupněny.  
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