
 

 

Směrnice č. 17 
Evidence členské základny (GDPR) 

Platnost od 10. července 2018 
Účinnost od 10. července 2018 

1. Tato směrnice slouží k naplnění povinností Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (dále jen „svaz“) a                
v něm sdružených subjektů svazu (dále jen „sdružený subjekt“) vyplývajících z Nařízení Evropského             
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) (dále jen „GDPR“) při evidenci členské základny svazu. 

2. Dle stanov svazu přísluší fyzické osobě speciální členství ve svazu, které vzniká prostřednictvím             
jejího dobrovolného členství ve sdruženém subjektu svazu. S tímto členstvím jsou pak pro člena              
spojena určitá členská práva a současně je člen povinen plnit stanovené členské povinnosti, a to               
vyplývající buď přímo ze stanov svazu, nebo ze směrnic a dalších vnitřních předpisů vydaných na               
základě stanov svazu. 

3. Průkazná a věrohodná evidence členské základny je zcela nezbytná pro spolkovou činnost svazu, a              
to jak z hlediska realizace členských práv, tak pro ochranu oprávněných zájmů svazu a v něm                
sdružených subjektů. 

4. Účelem evidence členské základny je tak zejména: 

○ jednoznačné stanovení, kdo je v daném okamžiku členem svazu a je tak oprávněn podílet se               
na spolkové činnosti svazu, 

○ zajištění členských výhod ve formě sjednání úrazového pojištění členů, pojištění          
odpovědnosti trenérů, uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA,         
Intergram) a zajištění dalších členských výhod zejména prostřednictvím hromadně         
uzavíraných smluv či obdobných úkonů, jejichž předmětem je možnost využití plnění pro            
členy svazu, 

○ doložení jednoznačné, průkazné a transparentní velikosti členské základny tam, kde se           
jedná o nezbytnou podmínku poskytnutí dotace ze státního rozpočtu či poskytnutí dotací,            
grantů apod. z dalších veřejných rozpočtů a zamezení podvodům v této oblasti, 

○ možnost jednoznačné kontroly, zda je fyzická osoba členem svazu či sdruženého subjektu,            
při využití dotace, grantu apod. z veřejných rozpočtů. 

5. Osobní údaje o členech, fyzických osobách, jsou evidovány pouze v rozsahu, který je nezbytný              
k naplnění hlavní činnosti svazu tak, jak je tato definována ve stanovách svazu, ve směrnicích a               
dalších vnitřních předpisech svazu a k účelům uvedeným v bodu 4 této směrnice. Za tímto účelem a                 
v tomto rozsahu je pak svaz oprávněn po svých členech poskytnutí jejich osobních údajů vyžadovat. 

6. Rodné číslo člena je evidováno z důvodu, že je to jediný jednoznačný identifikátor člena, který               
zajišťuje, že v evidenci členské základny svazu nebude vykazován neexistující člen nebo nebude             
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jeden člen vykazován několikrát. Rodné číslo nelze v podmínkách struktury svazu nahradit jiným             
identifikátorem, navíc je vyžadován často nadřízenými orgány (ČUS ap.). 

7. Osobní údaje evidované o členovi svazu, fyzické osobě jsou: 

○ jméno 
○ příjmení 
○ rodné číslo 
○ pohlaví 
○ státní občanství 
○ adresa bydliště 
○ kontaktní údaje (e-mail a telefon) 
○ role člena 
○ čísla danových certifikátů, data zkoušek na technické stupně kup a dan 
○ čísla národních i mezinárodních licencí trenéra vč. data vystavení a platnosti 
○ čísla národních i mezinárodních licencí rozhodčího vč. data vystavení a platnosti 
○ datum platnosti zdravotní prohlídky 
○ identifikátor člena ve svazu 

8. Osobní údaje jsou evidovány po celou dobu členství fyzické osoby ve svazu nebo sdruženém              
subjektu a dále po dobu 10 let ode dne, kdy je ukončeno členství fyzické osoby ve sdruženém                 
subjektu a tím ve svazu nebo ode dne, kde je ukončeno členství sdruženého subjektu ve svazu.                
Tato doba je stanovena zejména s ohledem na lhůty, ve kterých je možné provádět kontroly               
poskytnutých dotací, grantů apod. z veřejných rozpočtů. 

9. Členská základna svazu je evidována prostřednictvím svazového databázového systému. Údaje          
o členské základně svazu zapisuje a vymazává v tomto databázovém systému výhradně sekretář            
svazu, případně jím pověřená osoba, a to přes administrátorský přístup systému. Osobní údaje             
fyzických osob jsou tak přístupné pouze přes oddělený a chráněný administrátorský přístup.            
Jednotlivé sdružené subjekty pak mají oddělený a chráněný přístup pouze k vybraným datům svých              
členů. 

10. Při evidenci členské základny svazu prostřednictvím svazového databázového systému mohou být           
vzájemné vztahy mezi svazem a sdruženými subjekty různé, a to v závislosti na druhu konkrétní               
činnosti, která je v daném okamžiku prostřednictvím svazového databázového systému zajišťována. 

11. Svaz a sdružený subjekt tak mohou být v postavení dvou správců údajů, kdy sdružený subjekt je                
správcem, který osobní údaje shromažďuje a svaz je správcem, kterému jsou na základě             
dobrovolného vstupu sdruženého subjektu do svazu a přijetím jeho stanov určité osobní údaje             
předávány. 

12. Svaz a sdružený subjekt však mohou být i v postavení, kdy správcem osobních údajů je sdružený                 
subjekt a svaz je zpracovatelem těchto údajů. Jedná se zejména o situace, kdy jsou osobní údaje                
členů sdruženého subjektu zpracovávány sice pro účely sdruženého subjektu, ale prostřednictvím           
svazového databázového systému. 

13. Pro vztah svazu a sdruženého subjektu popsaný v bodě 12 této směrnice pak platí následující: 

○ vzájemný vztah mezi svazem a sdruženým subjektem při evidenci členské základny je            
založen členstvím sdruženého subjektu ve svazu a z toho vyplývající povinnosti sdruženého            
subjektu dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy a směrnice svazu, 

○ osobní údaje členů, fyzických osob, budou zpracovávány pouze pro účely a po dobu             
stanovené v této směrnici a podle pokynů sdruženého subjektu s tím, že se má za to, že                 
údaje jsou zpracovávány podle pokynů sdruženého subjektu v případě, kdy jsou           
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zpracovávány v rozsahu a způsobem danými touto směrnicí a způsobem, který svazový            
databázový systém umožňuje, 

○ svaz standardně nepověří zpracováváním osobních údajů dalšího zpracovatele; pokud však          
svaz ve výjimečných případech zapojí do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele,           
aby provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, zajistí smluvně či obdobně, aby tento             
zpracovatel byl zavázán shodnými povinnostmi na ochranu osobních údajů, jako je on sám, 

○ v rámci svazu budou úkony spojené s evidencí členské základny a jejím využitím provádět              
pouze zaměstnanci, pracovníci či funkcionáři, kteří budou smluvně či na základě členství či             
výkonu příslušné funkce zavázáni k dodržování mlčenlivosti, pokud se na ně již nevztahuje             
zákonná povinnost mlčenlivosti, 

○ svaz dostatečně technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů, zejména jejich           
ochranu před neoprávněným či nahodilým zásahem jiných osob, a to jak při manuálním, tak              
při automatizovaném způsobu zpracování, jakož i to, aby nemohlo dojít k jejich změně,             
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či k jejich jinému neoprávněnému zpracování           
nebo zneužití, 

○ svaz umožní na základě písemné výzvy sdruženého subjektu, doručené nejméně          
10 pracovních dnů předem, provedení kontroly zapracování a uchování osobních údajů ze           
strany sdruženého subjektu nebo ze strany jiného auditora, kterého sdružený subjekt           
provedením kontroly písemně pověří, 

○ svaz poskytne na základě písemné výzvy sdruženého subjektu informace nezbytné          
k doložení splnění povinností podle GDPR, které zajišťuje svaz, 

○ svaz bude sdruženému subjektu nápomocen při zajišťování povinností dle GDPR v oblasti            
zabezpečení zpracování osobních údajů a konzultaci s dozorovými úřady, a to při zohlednění             
povahy zpracování osobních údajů a povahy informací, které má svaz k dispozici, 

○ svaz bude v rozsahu svých možností sdruženému subjektu nápomocen při vyřizování           
žádostí subjektů údajů podle GDPR, avšak pouze tehdy, pokud se tyto žádosti týkají             
zpracování osobních údajů výlučně při činnosti svazu pro sdružený subjekt, 

○ po uplynutí lhůty v bodě 8 této směrnice budou osobní údaje zpracovávané pro sdružený              
subjekt ze svazového databázového systému vymazány, pokud k tomu nedojde na základě            
jiné skutečnosti dříve, 

○ informování subjektu údajů o zpracování jeho osobních údajů a získání jeho souhlasu            
s takovým zpracováním zajišťuje sdružený subjekt dle bodů 14 až 16 této směrnice. 

14. Informování členů, fyzických osob, se zpracováním jejich osobních údajů pro účely spolkové činnosti             
svazu a pro činnost svazu jakožto zpracovatele osobních údajů ve vztahu ke sdruženému subjektu              
je zajišťována na úrovni sdruženého subjektu. 

15. Pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů člena, fyzických osob, pro případ, kdy je dle               
platné právní úpravy tento souhlas vyžadován, platí totéž, co pro splnění informační povinnosti. 

16. Vzor Informací o zpracování osobních údajů a Souhlasu se zpracováním osobních údajů tvoří             
přílohu této směrnice. 
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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“) 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)  
(dále jen „Správce“), 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)                 
zpracovávat moje 

1) jméno a příjmení, 
2) datum narození, 
3) adresu místa pobytu, 
4) 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, vyřizování pojištění apod.). 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje               
dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem                   
evidován/a. 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení              
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let               
ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

○ příslušnému sportovnímu Svazu, 
○ příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, 
○ Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),             

169 00 Praha, 
○ příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem 

a) vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími             
činnostmi, 

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

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se              
nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub)                
moje 

1) fotografie, 
2) videa, 
3) zvukové záznamy, 
4) sportovní výsledky 

za účelem 

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

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 

1) telefonní číslo, 
2) e-mail, 
3) rodné číslo 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,               
vyřizování pojištění apod.). 

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). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

○ příslušnému sportovnímu svazu 
○ příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS 
○ výkonnému výboru ČUS 

Jsem srozuměn/a 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 nezletilých podpis zákonného zástupce) 

 


