Ochrana osobních údajů (GDPR) od 25. 5. 2018

Doporučení pro pobočné spolky SH ČMS

vhodné pro SDH, OSH, KSH, ÚHŠ a CHH

vypracovaná 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 o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)
Dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které
přináší sportovním klubům a tělovýchovným jednotám (dále jen „subjektům“) nové povinnosti.
K tomu, aby jsme si mohli být jisti, že naše sdružení zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR,
bylo třeba provést vnitřní audit. To znamená zjistit, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem, z jakého právního důvodu, jakou dobu je uchováváme, a konečně jakým způsobem je
máme zabezpečeny. Tento audit byl udělán a na podkladě zjištěných výstupů jsme usoudili že
osobní data zpracováváme legitimním způsobem. Současně jsme výstupy auditu zdokumentovali a
připravili Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních
údajů GDPR v Kanceláři SH ČMS volně aplikovatelný pro pobočné spolky SH ČMS a všeobecně
závaznou Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
GDPR u SH ČMS tak, aby jsme byli připraveni pro případ kontroly soulad s GDPR doložit.

S ohledem na shora popsanou problematiku je třeba od 25. 5. 2018 dodržovat oba výše zmíněné
dokumenty a zároveň Vám doporučujeme od 25. 5. 2018 začít dodržovat minimálně tato základní
pravidla:





















Je třeba informovat členy SH ČMS o zpracování osobních údajů a vyžádat souhlas se
zpracováním osobních údajů. Vzorový formulář je k dispozici ve Směrnici starosty SH ČMS k
plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS a na www.dh.cz
Souhlas musí být podepsán osobně, a nebo zákonným zástupcem. Po dovršení mladého
hasiče věku 18 let musí být souhlas podepsán opakovaně.
Souhlas je potřeba postupně získat od stávajících i nových členů.
Souhlas je potřeba uchovávat společně s přihláškou nově u Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v takové podobě, aby byl doložitelný pro účely kontroly
Všechny přihlášky členů SH ČMS nově uchovávat pouze u Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Ten, kdo souhlas odmítne odsouhlasit a podepsat, se nemůže stát, a nebo nadále být
členem SH ČMS.
Veškeré zpracovávané osobní údaje mějte náležitě zabezpečeny. Osobní údaje v papírové
formě uchovávejte v uzamykatelných skříňkách. Osobní údaje v elektronické formě
zabezpečujte standardními metodami – dbejte na to, aby měl každý člen, který má přístup
do počítače kde jsou uchovávány osobní údaje členů SH ČMS své individuální heslo pro
vstup do PC, stejně jako uživatelské jméno a další heslo pro vstup do informačních systémů,
kde se nacházejí osobní údaje. Po ukončení práce v informačních systémech svůj profil vždy
odhlaste.
Nikdy nezálohujte osobní údaje členů z informačních databází na nešifrovaný externí disk.
Nikdy nezpřístupňujte osobní údaje členů SH ČMS třetím osobám, aniž by k tomu byl
stanovený důvod zákonným či interním předpisem, případně smlouvou.
Proveďte základní revizi smluv s Vašimi smluvními partnery a ujistěte se, že Vám uvedené
smluvní dokumentace garantují, že osobní data členů budou vašimi partnery zpracovávána
v souladu s GDPR.
Bez souhlasu členů SH ČMS lze umisťovat jejich fotografie a jiné osobní údaje na webové
stránky (sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) pouze za účelem zpravodajství
z kulturních a společenských akcí, sportovních soutěží a jiných akcích pořádaných SH ČMS.
Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o fotografie pořízené v průběhu těchto akcí.
Naopak pouze se souhlasem členů SH ČMS je možné prezentovat jejich fotografie a jiné
osobní údaje na webové stránky (sociální sítě nebo do tištěných zpravodajů) za účelem
marketingu (patří sem i pozvánky na akce). Zde není rozhodné, zda se jedná o fotografii
pořízenou v průběhu akcí.
V případě, že dojde k úniku osobních údajů, nebo k tomu máte pouze podezření,
informujte neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 72h od doby, kdy jste se
o události dozvěděli.
V případě, že si nevíte rady nebo potřebujete pomoci s plněním předpisů dokládajících
soulad s nařízením nebo naplněním některého z výše uvedených bodů, obraťte se na
Kancelář SH ČMS Ing. Jan Aulický mail.: aulicky@dh.cz a nebo tel.: 606690376

Zpracoval Ing. Jan Aulický

