Český rybářský svaz, z. s.,
Středočeský územní svaz
Rozšířený souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: ................................................... …………………………………………………………………………..
Datum narození: .....................................................
Bydliště: ...................................................................................................................................................
Kontaktní údaje (e-mail, telefon): ............................................................................................................
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále
jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů
správcem:
Registrující MO ČRS
Název (spolku): ........................................................................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................................
Sídlo: ........................................................................................................................................................
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném ………… soudem v ……………., oddíl L, vložka ………
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami
spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu Stanov
 předávání osobních údajů nadřízené organizaci a hlavnímu spolku (ČRS SÚS, Rada ČRS),
partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu –
jméno, příjmení, datum narození, bydliště;
 k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu –
jméno, příjmení, e-mail, telefon, registrující organizační jednotka;
b) pro marketingové a informační účely:
 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční
zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby
samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;

zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku
nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku (vždy jen v souladu se stanovami)
v rozsahu – jméno a příjmení;
 zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující
organizační jednotka, portrétová fotografie;
Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do
spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle
věku aktuálně patřím.


Tento souhlas uděluji na dobu trvání členství.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně
osobních údajů mám právo:
 kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod
jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně
souvisejícího profilování,
 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V ......................................... dne ......................................... Podpis…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný …………………………………….. odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů ze
dne………………, který jsem MO ČRS ……………………..poskytl za účelem zasílání a získávání informací o
činnosti svazu.

Dne:………………………
..................................................................
vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

Manuál k rozšířenému souhlasu se zpracováním osobních údajů…
Do připraveného „formuláře“ je třeba doplnit osobní údaje na vytečkovaná místa a souhlas opatřit
datem a podpisem osoby, jejíž údaje bude spolek zpracovávat. Jaké údaje budete chtít po členovi
vyplnit, záleží na vás, měli byste ale chtít jen takové údaje, které jsou nezbytné (pokud se tedy spolek
nezabývá výrobou obuvi pro své členy, ani jinou činností, kterou nemůže řádně vykonávat bez
znalosti čísla boty člena, neměl by po členovi tento osobní údaj chtít vyplnit…).
Žlutě označenou část berte jako návrh/vodítko pro formulování daných částí, zejména pro vytvoření
vlastního seznamu účelů, pro které je souhlas se zpracováním udělován. Ke správnému vymezení
účelu je třeba mít na paměti, že každé zpracování osobních údajů, k nimž vyžadujete souhlas člena, se
váže k vlastnímu účelu, který musí být členovi sdělen. Také platí, že účel, pro který je souhlas udělen,
musí být v souhlasu vymezen přesně, vyhněte se proto příliš obecným formulacím, protože bez
dostatečně konkrétního vymezení účelu nemá souhlas podstatné náležitosti, a byl by neplatný.
Než začnete souhlas připravovat, sepište si tedy seznam činností, při kterých spolek zpracovává
osobní údaje svých členů, a z tohoto seznamu pak odvoďte výčet účelů, který do souhlasu uvedete.
Zohledněte přitom, že ne ke každému zpracování údajů spolek potřebuje souhlas příslušného člena.
Některá zpracování mohou totiž mít jiný právní důvod zpracování než souhlas. Jde o „zákonnou
licenci“ zpracování, kdy právním důvodem zpracování je zákonné ustanovení, které zpracování
osobních údajů vyžaduje. Tj. zpracování, kdy spolek zpracovává údaje členů proto, aby splnil svou
zákonnou povinnost. Typicky jde např. o zpracovávání osobních údajů členů orgánů spolku při jejich
zapisování do veřejného rejstříku nebo osobních údajů zaměstnanců spolku pro potřeby státních
orgánů – sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, evidenci zaměstnanosti. Podobně dochází ke
zpracování osobních údajů proto, aby spolek splnil své povinnosti (na základě stanov) vůči členovi.
Mezi takové případy patří, např. vedení seznamu členů, pokud je zakotveno ve stanovách spolku
(tady pozor, jde jen o vedení seznamu členů, nikoliv o využívání údajů ze seznamu pro další činnosti
spolku, pro to už spolek musí mít souhlas). A ze stejného důvodu spolek nepotřebuje souhlas také
pro vedení vnitřních agend, které jsou nutné pro jeho zákonné fungování – např. zápisy ze schůzí,
voleb orgánů atp. To se samozřejmě týká pouze vedení takové agendy a uchování těchto dokumentů
např. v sídle spolku, nikoli zveřejnění těchto dokumentů na internetu.
V případě, že si nebudete jistí, zda je nebo není třeba mít souhlas člena se zpracováním údajů
k některému účelu, není na škodu souhlas si opatřit, je to ale samozřejmě administrativa navíc.
Každopádně počítejte s tím, že velmi pravděpodobně nebude stačit, aby člen podepsal souhlas
jednou. Spolek musí průběžně sledovat, zda a proč bude zpracovávat osobní údaje členů, a při
každém novém zpracování, které není kryto vysloveným souhlasem, ale vyžadující souhlas člena, si
tento nový souhlas doplnit. Jde tedy o „živou“ agendu, nikoliv o lejstro, které dáte členovi jednou
podepsat a máte navždy splněno.
V závěrečné části „formuláře“ je uvedeno prohlášení člena, který souhlas podepisuje, že byl
seznámen se svými právy, která v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má. Toto
prohlášení slouží nejen k tomu, aby se člen dozvěděl o svých právech (úplně nejstručnější formou),
ale podepsané členem také k tomu, aby spolek prokázal, že splnil svou povinnost (správce osobních
údajů) tyto informace členovi sdělit. Prohlášení můžete dát členovi samozřejmě podepsat také jako
součást jiného samostatného dokumentu, v němž informujete člena o způsobu provádění zpracování
osobních údajů spolkem.

