GDPR
Od 25.5.2018 platí v celé EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, která se dotýká všech
subjektů, které s daty fyzických osob pracují, tedy i neziskového sektoru. Určitě jste všichni
zaregistrovali především informace o drakonických pokutách, které za porušení této směrnice hrozí.
Nicméně není těžké uvést agendu organizace do souladu s GDPR. Co je potřeba učinit?
Nejdříve dva základní pojmy:
Správce údajů – ten, kdo údaje shromažďuje a zpracovává, tedy SO.
Subjekt osobních údajů – osoba, o které informace shromažďujeme a zpracováváme, tedy každý člen.

Zásady GDPR:








Zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě
právního důvodu a transparentně.
Omezení účelu – osobní údaje můžou být shromažďovány pouze pro konkrétní a legitimní
účely.
Minimalizace údajů – shromažďované informace musí být přiměřené účelu, pro který jsou
shromažďovány.
Přesnost – osobní údaje musí být přesné.
Omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy v takové formě, která umožňuje
identifikaci subjektu údajů jen po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou údaje
zpracovávány
Integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Máme zákonný důvod pro zpracování údajů? Ano, osobní údaje našich členů jsou nezbytně nutné pro
správu a chod organizace, pro poskytování služeb plemenné knihy atd. A náš oprávněný zájem
nekoliduje se základními právy a svobodami, které by měly před naším zájmem přednost. Nicméně
doporučuji vyžádat si od členů souhlas, který toto dostatečně legalizuje, i když není nutný. Zároveň se
souhlasem splní podmínka informovanosti. Níže přikládám vzor souhlasu, který obsahuje minimum
údajů, které potřebujeme, popis zpracování osobních údajů, dobu, po kterou jsou osobní údaje
zpracovávány a informaci o možnosti souhlas odvolat, což GDPR vyžaduje. Souhlas dejte podepsat
svým členům a založte do svého archivu.
Osobní údaje musí být zabezpečeny proti úniku, tedy informace v listinné podobě uchovávat např.
v uzamykatelné skříni, soubory v počítači chraňte heslem.
A jste v souladu s GDPR

Zdeněk Krajča

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

jméno:

datum narození:

trvalé bydliště:
korespondenční adresa:

e-mail:

telefon:

web:
název chovatelské stanice:

Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro
zajištění chodu pobočného i hlavního spolku (ČSCH) a členstvím hlavního spolku ve FIFe, se
zveřejněním svého jména, názvu chovatelské stanice a webové adresy na webu mateřské
organizace.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám (mimo FIFe) a
budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, v souladu s pravidly FIFe.
Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a z toho
vyplývajících skutečností.

Dne:

__________________________________
podpis

