
Směrnice ČOS č. 3/2019

Řád k ochraně osobních údajů v ČOS

Článek č. 1
Základní ustanovení

1. Na základě zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  ve znění pozdějších
předpisů (dále  jen „zákon č.  110/2019 Sb.“),  zákona č.  111/2019 Sb.,  kterým se mění
některé  zákony  v souvislosti  s přijetím  zákona  o  zpracování  osobních  údajů  a  dalších
předpisů, jako je např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 115/2019 Sb.), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
se vydává tento řád k ochraně osobních údajů členů a osob v pracovněprávním vztahu.

2. Řád upravuje pravidla pro ochranu osobních údajů členů a osob v pracovněprávním vztahu
v tělocvičných jednotách, sokolských župách a České obci sokolské (dále jen „ČOS“).

3. Řád  je  závazný  pro  všechny  členy  a  osoby  v pracovněprávním  vztahu,  kteří  zajišťují
shromažďování,  evidenci,  zpracovávání  a uchovávání  osobních  údajů  členů  či  osob
v pracovněprávním vztahu.  Při  této  činnosti  jsou  povinni  dodržovat  ustanovení  zákona
č. 110/2019 Sb. a souvisejících předpisů.

Článek č. 2
Základní pojmy

1. Osobní  údaj  –  informace  o  fyzické  osobě,  kterou  lze  na  základě  těchto  informací
identifikovat (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa apod.).

2. Citlivý  údaj  –  údaj,  který  vypovídá  například  o  rasovém  či  etnickém  původu,
náboženském vyznání, zdravotním stavu, trestných činech, sexuální orientaci apod.

3. Správce – právnická osoba, která určuje zpracování osobních údajů.
4. Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.
5. Oprávněný  zájem  –  jedná  se  o  zájem,  kdy  organizace  je  povinna  vést  předepsanou

evidenci dle platné legislativy (např. vedení evidence dle zákona č. 115/2019 Sb.)

Článek č. 3
Účel shromažďování a způsob zpracování osobních údajů

1. Každá  jednota,  župa  nebo  ČOS  shromažďuje  a  zpracovává  údaje  pouze  za  účelem
souvisejícím:
a) s plněním právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
b) s evidencí členů v rejstříku sportovců dle zákona č. 115/2001 Sb., 
c) s pracovním  a  mzdovým  zařazením  zaměstnanců  či  smluvních  pracovníků  včetně

vzdělání, praxe, sociálního a zdravotního pojištění,
d) se zajištěním zápisu údajů do spolkového rejstříku,
e) s přehledy,  které  požadují  státní  nebo  samosprávné  orgány  např.  k žádosti

nebo vyúčtování dotace, 
f) s přehledy k zajištění pojištění členů,
g) s přehledy pro sportovní svazy nebo jim na roveň postavené organizace,
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h) se  zpracováním  přihlášek,  souhlasů  se  zpracováním  osobních  údajů,  zpracováním
fotografií a audiovizuálních záznamů k prezentaci a marketingu apod.

i) s dalšími nezbytnými přehledy pro zajištění vlastní činnosti (např. potřebné kontakty
na členy výboru, komisí, cvičitele, trenéry, případně rodiče dětí apod.).

2. Výbor  jednoty,  předsednictvo  župy  nebo  Předsednictvo  ČOS  usnesením  pověří
odpovědného  člena  (členy)  nebo  osobu  v pracovněprávním  vztahu  (dále  také
„zpracovatel“) zpracováváním osobních údajů dle předchozího bodu 1 mimo odstavce i).

3. Osobní údaje v elektronické podobě se doporučuje uchovávat nejlépe na externím médiu
(např. externím disku) a přístup k otevření příslušného souboru zajistit heslem.

4. Přihlášky,  evidenční  listy,  přehledy  s osobními  daty  nebo  elektronické  nosiče  jsou
uchovávány v zabezpečeném prostoru v uzamykatelné skříni nebo uzamykatelné místnosti,
do níž mají přístup pouze zpracovatelé nebo oprávněné osoby (např. starosta, jednatel).

5. Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
a po  dobu  nezbytné  archivace.  Lze  shromažďovat  a  zpracovávat  jen  ty  osobní  údaje,
které odpovídají  stanovenému  účelu  a  rozsahu  zpracování.  O  skartaci  osobních  údajů
se provádí písemný záznam.

6. Jednota,  župa  a  ČOS  vytváří  podmínky  k  zajištění  zamezení  neoprávněného  přístupu
k osobním údajům.

Článek č. 4
Zabezpečení elektronického zpracování osobních údajů

Základní zásady pro zpracovatele osobních údajů:
a) k počítači nebo evidenčnímu programu, kde jsou zpracovávány osobní údaje, je přístup

zabezpečen heslem,
b) přístupové heslo zpracovatel mění alespoň jednou za rok. Heslo, které si zpracovatel zvolí,

má alespoň 6 znaků,
c) zpracovatel na počítači, kde zpracovává osobní údaje, nastaví spuštění spořiče obrazovky

nejdéle za 15 minut a ochranu heslem pro obnovení zobrazení,
d) přístupová hesla mají k dispozici pouze zpracovatelé nebo oprávněné osoby,
e) zpracovatelé  nebo  oprávněné  osoby  nesmí  sdělovat  přístupová  hesla  neoprávněným

osobám,
f) v případě  narušení  zabezpečení  (např.  ztráta  přihlašovacích  údajů,  klíče  od  prostoru

s dokumenty,  notebooku,  USB  disku,  flash  disku)  je  povinen  zpracovatel  skutečnost
neodkladně nahlásit statutárnímu orgánu.

Článek č. 5
Souhlas ke zpracování osobních údajů

1. Tělocvičné jednoty, župy a ČOS evidují osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, jehož
výčet je uveden v článku č. 2, odstavec 1.

2. Ze zákona  č.  115/2001 Sb.  tělocvičná  jednota  vede  údaje  o  členech  v rozsahu:  jméno
a příjmení,  datum narození,  rodné číslo  a  adresa místa  pobytu,  u  cizinců rovněž státní
občanství. Tyto údaje dle zákona a příslušných vyhlášek a pokynů zpracovává do Rejstříku
sportovců.

3. Ke zpracování  osobních údajů většího rozsahu,  jako je  např.  telefonní  kontakt nebo e-
mailový  kontakt,  zveřejňování  fotografií  je  nezbytný  souhlas  osoby,  jejíž  údaje  jsou
zpracovávány  (u dětí  souhlas  rodiče  nebo  zákonného  zástupce).  Tento  souhlas  je  jako
samostatný list nejlépe součástí přihlášky nebo evidenčního listu, který zpracovatel ukládá
v zabezpečeném prostoru. V příloze tohoto řádu jsou uvedeny následující vzory:
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 vzor evidenčního listu, který vydává a distribuuje ČOS (viz Příloha č. 1),
 vzor přihlášky pro mládež (viz Příloha č. 2),
 vzor přihlášky pro dospělé (viz Příloha č. 3),
 vzor informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

(viz Příloha č. 4).
Podpisem dává člen nebo zákonný zástupce souhlas se zpracováním svých osobních údajů
(resp.  osobních  údajů  dítěte)  pro  nezbytně  nutné  výkazy  či  přehledy  související
se zajištěním činnosti organizace.

4. Do osobního (personálního) spisu zaměstnance se uvádějí pouze nezbytné údaje potřebné
pro  vznik  pracovněprávního  vztahu,  jeho  průběhu  a  ukončení.  Oprávněná  osoba
zpracovávající personální data je povinna zajistit,  aby k nim neměly přístup nepovolané
osoby, a je povinna zamezit jejich případnému zneužití.

Článek č. 6
Poskytování osobních údajů

1. Osobní  údaje  členů  nebo osob v pracovněprávním vztahu  se  neposkytují  neoprávněné
osobě nebo subjektu. 

2. Poskytují se pouze subjektu v souladu s platnou legislativou, nebo pro účely sportovního
zajištění  (svazy,  soutěže,  soustředění  atd.),  nebo  pro  zajištění  dotací,  pojištění,
nebo na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení či soudů apod.

3. Všichni činovníci a zaměstnanci jsou povinni zamezit neoprávněnému přístupu k osobním
údajům  členů  a  zaměstnanců  organizace  a  mají  v souvislosti  s nimi  povinnost
mlčenlivosti.

4. Předávání osobních údajů mezi jednotou, župou a ČOS se zajišťuje tak, aby nemohlo dojít
ke  zneužití  údajů  s vyloučením  neoprávněného  přístupu  k těmto  údajům.  Předávání
se zajišťuje  přes  zabezpečenou  internetovou  komunikaci  (sokolský  gmail),  datovou
schránku apod. 

5. Citlivé  osobní  údaje  (např.  zdravotní  omezení  nezletilého,  alergie  apod.)  se  poskytují
pouze oprávněným osobám (cvičitel, trenér, zdravotník).

Článek č. 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento  řád  byl  schválen  na  2.  zasedání  Výboru  ČOS  dne  7. prosince 2019  a  nabývá
platnosti a účinnosti tímto dnem schválení.

2. Současně se tímto dnem ruší Řád k ochraně osobních údajů v ČOS č.  1/2015 ze dne
28. listopadu 2015.

Ing. Hana Moučková v. r. Josef Těšitel v. r.
        starostka ČOS    jednatel ČOS
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Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA A EVIDENČNÍ LIST (distribuovaný ČOS)
1. strana

2. strana
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Příloha č. 2

VZOR PŘIHLÁŠKY PRO MLÁDEŽ

Přihláška do ČOS
do Tělocvičné jednoty Sokol …………………………

Mládež do 18-ti let

Příjmení, jméno: ………………………………………….………………..………….……..

Datum narození: ……………………………….. Rodné číslo: …………………………....

Adresa bydliště: ………………………………………………….…………….….…….…....
 
Telefon: ………………………………………….. e-mail: ………………….….….…......…

Přihlašuji se do oddílu: …………………………………………………………….……..….

SOUHLAS RODIČŮ
Zavazuji  se, že  můj  syn  (dcera)  bude  řádně  plnit  povinnosti  člena  Tělocvičné  jednoty  Sokol,
dodržovat Stanovy ČOS a absolvuje případné pravidelné zdravotní prohlídky umožňující vykonávat
sportovní činnost. Budu včas informovat o případných zdravotních problémech svého dítěte.
Souhlasím, aby můj syn – má dcera cvičil/a, sportoval/a v Tělocvičné jednotě Sokol.
Beru na vědomí, že rodiče mají přístup do cvičebních hodin jen na první hodinu svého dítěte a pak
jen dle pokynů cvičitelů (trenérů) nebo na případné veřejné hodiny cvičení (netýká se oddílu R+D).

Kontakt na rodiče (tel., e-mail): ………………………..…………………………………….

Datum: …………………… Podpis rodiče(ů): ……………………………………....

Číslo členského průkazu: ……………..
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Příloha č. 3

VZOR PŘIHLÁŠKY PRO DOSPĚLÉ

Přihláška do ČOS
do Tělocvičné jednoty Sokol ……………………

Dospělý

Tit., příjmení, jméno: …………………………………….………………………..….……..

Datum narození: ……………………………….. Rodné číslo: …………...……………....

Adresa bydliště: ………………………………………………….…………….………….....
 
Telefon: ………………………………………….. e-mail: ………………….….……......…

Přihlašuji se do oddílu: …………………………………………………………….…….….

Zavazuji  se řádně  plnit  povinnosti  člena  Tělocvičné  jednoty  Sokol  a  dodržovat  Stanovy  ČOS
a absolvovat případné pravidelné zdravotní prohlídky umožňující vykonávat sportovní činnost.

Datum: …………………………….. Podpis:………………………..……….

Číslo členského průkazu: …………… Vystaven dne: ………………………...

Číslo cvičitelského průkazu: ………… Platnost: ………………………..……...

Číslo trenérského průkazu: ………… Platnost, odvětví: ………………..……
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Příloha č. 4

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a

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“)  a v souladu se
zákonem. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  jsem informován/a, že v souvislosti
s mým členstvím v

Tělocvičné jednotě Sokol ………………………………..…….
(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOPS“) zpracovávat následující moje osobní údaje:
 jméno a příjmení,

 datum narození,

 rodné číslo.

 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,  úhrada  členských  a  oddílových
příspěvků, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS nebo na základě oprávněného zájmu
Správce (např. kontrolní činnost) budou osobní údaje dle bodu 1 až 4 uchovávány a vedeny
po dobu nejdéle 10 let  ode dne,  kdy přestanu vykonávat  činnost  nebo ukončím členství,
pro které jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce v souladu s platnou legislativou v případě oprávněného zájmu
předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

 příslušné Sokolské župě
 České obci sokolské,  se sídlem  Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen

„ČOS“),
 příslušnému sportovnímu Svazu,
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 vedení evidence členské základny na základě ZOPS a Stanov ČOS a vnitřních směrnic
ČOS a s tím souvisejícími činnostmi,

 identifikace na soutěžích,
 žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů
se nemohu stát členem tělocvičné jednoty Sokol.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce moje
 sportovní výsledky,
 fotografie,
 videa,
 zvukové záznamy,

za účelem

 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,
 prezentace činnosti na webu,
 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.).

(osoby starší 15 let mohou poskytnout souhlas podle § 7 zákona č. 110/2019 Sb.)

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 telefonní číslo,
 e-mail,

za účelem zajištění činnosti.

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, ale vedení osobních údajů je vyžadováno platnou legislativou.

Souhlasím,  aby  Správce  předal  v souladu  s platnou  legislativou  v případě  oprávněného
zájmu Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 příslušné Sokolské župě,
 ČOS,
 příslušnému sportovnímu Svazu.

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 nezletilého zákonný zástupce)
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	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.

