Směrnice České hasičské jednoty k plnění obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů dle GDPR
I.
Úvodní ustanovení
Prezidium České hasičské jednoty jako nejvyšší orgán České hasičské jednoty (dále jen ČHJ) vydává tuto
směrnici za účelem plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u ČHJ, která je pro všechny organizační
jednotky - pobočné spolky závazná.

II.
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
GDPR – evropské nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob „General Data Protection Regulation“ účinné od
25. května 2018

III.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je stále účinný a od je od 25.
května 2018 částečně nahrazen nařízením EU 2016/679

IV.
Definice osobních údajů.
Osobním údajem je jméno a příjmení konkrétní osoby, příp. jakýkoli jiný údaj, který umožní konkrétní osobu
ztotožnit, např. telefonní číslo, emailová adresa, bydliště, tedy veškeré údaje, na základě kterých je fyzická osoba
identifikovatelná (lze ji přímo či nepřímo identifikovat).

Osobní údaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Telefonní číslo
Emailová adresa
Fotografie

V.
Vymezení pojmů správce, zpracovatel, zpracování a subjekt údajů.
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně
s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává
osobní údaje pro správce.
Zpracováním je jakákoliv operace s osobními údaji např. ukládání, nahlédnutí, vyhledávání.
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k
právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož
Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

VI.
Práva subjektů údajů
Mezi práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním
údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů,
právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou
jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň
má právo získat následující informace:
-

účely zpracování,

-

kategorie dotčených osobních údajů,

-

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

-

existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

-

právo podat stížnost u dozorového úřadu,

-

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

-

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Neznamená to povinnost správce
aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např.
každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce
zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje
opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v Obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat
osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
-

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

-

subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

-

subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

-

osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

-

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

VII.
Zpracování a zveřejňování osobních údajů
ČHJ a jeho organizační jednotky – pobočné spolky zpracovávají a zveřejňují osobní údaje členů ČHJ za účelem evidence
členů (jejich odborností, funkcí, ocenění, úhrady členských příspěvků, dobrovolné činnosti, sportu), tisku členských
průkazů, úrazového pojištění a pro účely dotační politiky ministerstev a krajských úřadů.
Jméno, příjmení a fotografie se může dále zpracovávat za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech a
letácích), dále pak v médiích, na sociálních sítích, webových stránkách a na veřejných sportovních a společenských
akcích zpracovatele pouze se souhlasem členů. Pravidla pro seznam členů spolku stanoví § 236 občanského zákoníku.
Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat
souhlas se zpracováním osobních údajů.
ČHJ u členů zpracovává Jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, fotografie, emailové
adresy a telefonní čísla.

Osobní údaje zpracovává zpracovatel dle členské přihlášky, souhlasu se zpracováním osobních údajů a následně při
další činnosti spolku. Prezidium ČHJ, jednotlivé župy a sbory jako pobočné spolky ČHJ v obvodu své působnosti vedou
seznam (evidenci), žup, sborů a členů spolku, působících v registrovaných řádně zapsaných pobočných spolcích ČHJ,
čímž jsou hlavními zpracovateli osobních údajů. ČHJ jako hlavní spolek je správcem i zpracovatelem osobních údajů.
Dále tato Směrnice obsahuje parametry a stanoví povinnosti jednotlivých organizačních složek – pobočných spolků ČHJ

VIII.
ČHJ a jeho organizační složky – pobočné spolky

ČHJ a jeho organizační složky – pobočné spolky zpracovávají osobní údaje členů:
-

k evidenci registrace statutárních a revizních orgánů hlavního a pobočných spolků

-

v přihláškách na spolkové, kulturní a společenské akce,

-

v přihláškách na sportovní soutěže,

-

v přihláškách na školení odborností,

-

v návrzích na ocenění,

-

zveřejňováním na sociálních sítích a na webových stránkách ČHJ,

-

zveřejňováním v tištěných materiálech a médiích ČHJ,

-

zveřejňováním na výukových a propagačních materiálech.

Tyto osobní údaje, zpracovávané v rámci ČHJ, je nutné chránit a zabezpečit.

Zabezpečením obecně rozumíme taková opatření, která zajistí, že objekt zabezpečení nebude dostupný neoprávněným
osobám
-

zabezpečení fyzické – znamená zabránit fyzicky tomu, aby se neoprávněná osoba dostala k našim aktivům

-

zabezpečení dat – znamená zabránit tomu, aby neoprávněná osoba při fyzickém styku s počítačem (či jiným
zařízením) mohla přistoupit k datům

IX.
Zabezpečení
Fyzické:
-

zamykání kanceláří, budovy,

-

při odchodu od počítače (i dočasném) ukončit práci s aplikacemi zpřístupňující osobní data,

-

při odchodu od počítače (dočasném) uzamknout počítač,

-

při odchodu od počítače (trvalém) vypnout počítač,

-

dbát bezpečnosti při práci s tištěnými výstupy obsahujícími osobní data.

Zabezpečení elektronických dat:
Zabezpečením dat rozumíme opatření, které neoprávněnému uživateli zabrání přečíst data tam, kde k nim má fyzický
přístup.

Existují dva základní způsoby zabezpečení elektronických dat a jejich ochrany proti neoprávněnému užívání. Ve
skutečnosti se tyto způsoby prolínají a kombinují
HESLA - pro přístup k datům je třeba znát heslo
ŠIFROVÁNÍ - data jsou ve formátu, který při běžném čtení nedává smysl

XIII.
Odpovědnost zpracovatelů a správců osobních údajů
Každý člen ČHJ, který byl pověřen statutárním orgánem kterékoliv organizační složky ČHJ musí při zpracovávání
osobních údajů postupovat dle této Směrnice s veškerou pečlivostí. Osobní údaje pečlivě chránit proti zcizení třetí
osobou. Nesmí údaje předávat třetí osobě k jakýmkoliv účelům. V případě úniku dat toto okamžitě nahlásit na hlavnímu
spolku ČHJ.

XIV.
Závěrečná ustanovení
Směrnice ČHJ k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u ČHJ nabývá platnosti a účinnosti dnem
schválení prezidiem ČHJ, tj. dnem 21. 6. 2020.

V Praze dne 21. 6. 2020

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
prezident ČHJ, v. r.

Příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
souhlasím se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Korespondenční adresa (pokud není shodná s trvalým bydlištěm):
Telefon:
E-mail:
Souhlas je poskytnut za účelem:
Evidence člena spolku, poskytnutí seznamu na sportovní akce, korespondence, v kronice sboru apod.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu:
Po dobu trvání členství ve spolku, po dobu definovanou příslušnou legislativou, nebo do odebrání souhlasu.
Souhlasím s uložením údajů v kronice sboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo
pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Souhlasím, že osobní údaje mohou být poskytnuty Zpracovatelům spolupracujícím s Českou hasičskou
jednotou – hasičským sborem ……………. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto
prohlášení a v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
•

o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,

•

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

•

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Česká hasičská

jednota – hasičský sbor …., … ulice, čp., město … .

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud
tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V

dne

Jméno a příjmení – Podpis

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého (dále jen „syn / dcera“) souhlasím
se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Souhlas je poskytnut za účelem:
Poskytnutí seznamu na sportovní akci, účasti na soutěži, výletu, soustředění, v kronice sboru apod.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna / dcery po dobu:
Po dobu trvání docházky na kroužek, po dobu definovanou příslušnou legislativou, nebo do odebrání souhlasu.
Souhlasím s uložením údajů v kronice sboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna / dcery osobních údajů v souladu s výše uvedeným
účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním
řízení.
Souhlasím, že osobní údaje mého syna / dcery mohou být poskytnuty Zpracovatelům spolupracujícím
s Českou hasičskou jednotou – hasičským sborem ………………… na dosažení primárního účelu, pro který je udělen
tento souhlas.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto
prohlášení a v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
•

o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,

•

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

•

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Česká hasičská

jednota – hasičský sbor …., … ulice, čp., město … .

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud
tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V

dne

Jméno a příjmení – Podpis

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio a video
dokumentace (dále jen „Souhlas“)
udělený v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého (dále jen „syn / dcera“) souhlasím s pořízením
fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Souhlas je poskytnut za účelem:
Zveřejnění fotografie na webových stránkách ČHJ, zveřejnění v místním tisku, zveřejnění video záznamu nebo
fotografie na webových stránkách města, v médiích a sociálních sítí a v kronice sboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna / dcery po dobu:
Po dobu trvání docházky na kroužek, po dobu definovanou příslušnou legislativou, nebo do odebrání souhlasu.
Souhlasím s uložením údajů v kronice sboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna / dcery osobních údajů v souladu s výše uvedeným
účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním
řízení.
Souhlasím, že osobní údaje mého syna / dcery mohou být poskytnuty Zpracovatelům spolupracujícím
s Českou hasičskou jednotou – hasičským sborem …………… na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento
souhlas.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto
prohlášení a v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
•

o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,

•

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

•

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Česká hasičská

jednota – hasičský sbor …., … ulice, čp., město … .

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud
tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V

dne

Jméno a příjmení – Podpis

Příloha č. 4 - Informace o zpracování osobních údajů člena SH ČMS
1.

Česká hasičská jednota (dále jen ČHJ), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně
fyzických osob zpracovává tyto osobních údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu členství v ČHJ:

•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Telefonní číslo
Emailová adresa
Fotografie

2.

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo a fotografie zpracovává za účelem evidence členů
(jejich odborností, funkcí, ocenění, úhrady členských příspěvků, dobrovolné činnosti, sportu), tisku členských
průkazů, úrazového pojištění a pro účely dotační politiky ministerstev a krajských úřadů, jejich účasti na činnosti
ČHJ.

3.

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem,
pro který byly poskytnuty.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:

•
•
•

5.

ČHJ – hasičské sbory
ČHJ - župy
ČHJ - prezidium

Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má člen ČHJ právo:

•
•
•
•
•
•

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

