
Směrnice  o vedení evidence osobních údajů  
 

Směrnice ÚVR ČSOP o vedení evidence osobních údajů členů ČSOP Ústřední 
výkonnou radou s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. 
 

ÚVR ČSOP je registrována Úřadem na ochranu osobních údajů pod číslem 00001280/001. ÚVR ČSOP 

eviduje osobní údaje všech členů ČSOP. Tyto údaje slouží především k identifikaci jednotlivých členů a 

ke komunikaci s nimi. Tato směrnice stanoví zásady nakládání s osobními údaji členů ve vztahu k zákonu 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Ústřední výkonnou radou ČSOP, nezabývá se povinnostmi 

jiných subjektů ČSOP, vyplývajícími z tohoto zákona ani povinnostmi ÚVR ČSOP vyplývajícími z evidence 

nečlenů ČSOP. 

 

§1. 

ÚVR prostřednictvím písemně (v pracovní smlouvě) pověřených zaměstnanců Kanceláře ÚVR vede: 

a) základní evidenci; základní evidencí se rozumí evidence základních osobních údajů všech členů 

ČSOP, která je vedena pouze k základnímu účelu, přičemž 

- základním účelem je pouze to, aby ÚVR mohla identifikovat a kontaktovat jednotlivé fyzické osoby 

jako členy ČSOP při uplatňování vzájemných práv a povinností vyplývajících z členství podle Stanov 

ČSOP, a 

- základními osobními údaji jsou pouze jméno a příjmení člena ČSOP, jeho rodné číslo (nebo den, měsíc 

a rok narození) a adresa trvalého bydliště, popřípadě skutečného bydliště (kontaktní adresa), liší-li se 

od trvalého bydliště. 

 

b) rozšířenou evidenci; rozšířenou evidencí se rozumí evidence rozšířených osobních údajů těch členů 

ČSOP, kteří k tomu dají předchozí písemný souhlas; tato evidence je vedena k rozšířenému účelu, 

přičemž 

- rozšířeným účelem je jednak základní účel a dále to, aby ÚVR umožnila komunikaci mezi členy ČSOP, 

potřebnou pro výměnu informací při realizaci činností, programů nebo poslání ČSOP, a 

- rozšířenými osobními údaji jsou jednak základní osobní údaje a dále další, zvláštní osobní údaje, které 

člen ČSOP ve svém písemném souhlasu sdělí (např. telefonní číslo domů nebo do zaměstnání, emailová 

adresa apod.). 

 

§2. 

Osoby, oprávněné ke styku s osobními údaji členů ČSOP (dále jen osoby oprávněné), jsou pověření 

zaměstnanci ÚVR, se kterými je upravena pracovní smlouva a v ní stanovena povinnost dodržovat dále 

uvedená bezpečnostní opatření a mlčenlivost podle zákona o ochraně osobních údajů a členové ÚVR 

a ÚKRK, kteří se k dodržování této povinnosti písemně zavážou. 



 

Základní a rozšířená evidence jsou vedeny na počítači v sídle ÚVR na zvláštních samostatných 

souborech, které budou chráněny proti přístupu zvláštními hesly, bez jejichž znalosti nebude možné 

tyto soubory otevřít. Heslo mohou znát a evidence mohou používat pouze osoby oprávněné. 

Všechny osoby oprávněné jsou povinné dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

z evidence osobních údajů dozvědí, a chránit tyto údaje před zneužitím. Zároveň jsou povinné ohlásit 

řediteli Kanceláře ÚVR nebo předsednictvu ČSOP veškeré skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že 

došlo k neoprávněnému užití osobních údajů. 

 

§3. 

Základní osobní údaje může ÚVR použít pouze k základnímu účelu; k jinému účelu je může použít jen, 

když k tomu dostane výslovný, předchozí souhlas dotčeného člena ČSOP. Rozšířené osobní údaje může 

ÚVR použít pouze k rozšířenému účelu; k jinému účelu je může použít jen, když k tomu dostane 

výslovný, předchozí souhlas dotčeného člena ČSOP. 

 

§4. 

a) Základní evidence je vedena bez předchozího souhlasu, avšak s vědomím příslušných členů ČSOP. 

Osobní údaje v ní zpracovávané budou získávány takto: 

Tuto směrnici ÚVR zveřejní v Depeších ČSOP. Dále ji rozešle všem členům ČSOP na jejich kontaktní 

adresu. Pověření členové ZO zajistí, aby se každý nový člen ZO nejpozději do jednoho měsíce ode dne 

vzniku členství, s touto směrnicí řádně seznámil a poskytl pověřeným členům ZO své základní osobní 

údaje, popřípadě bez zbytečného odkladu sděloval všechny budoucí změny těchto údajů. Pověření 

členové ZO budou základní osobní údaje vždy s přehledem o činnosti a bez zbytečného odkladu v 

případě jakýchkoliv změn v těchto údajích předávat pověřeným zaměstnancům ÚVR. 

Pověření zaměstnanci ÚVR tyto údaje zanesou do základní evidence. V případě zániku členství tito 

zaměstnanci ÚVR osobní údaje bez zbytečného prodlení ze základní evidence vymažou. 

Osoba, která odmítne poskytnout ÚVR svoje základní osobní údaje, nebude moci uplatňovat svoje 

práva vyplývající z členství podle Stanov Svazu. 

Pokud ZO ČSOP neposkytne základní osobní údaje alespoň tří svých členů starších 18 let, bude to 

kvalifikováno jako porušení §13 odst. 4 Stanov ČSOP. 

b) Rozšířená evidence je vedena na základě předchozího písemného souhlasu příslušných členů ČSOP. 

Osobní údaje v ní zpracovávané budou získávány takto: 

Tuto směrnici v písemné podobě ÚVR rozešle všem základním organizacím a regionálním či zájmovým 

článkům na adresu jejich sídla, popř. na jinou spolehlivou adresu.  

Předsedové těchto článků zajistí, aby se každý činovník článku, který je uveden na formuláři přehled o 

činnosti a změnách v registraci s touto směrnicí řádně seznámil a aby, pokud o to bude mít zájem, 

přímo na tomto formuláři udělil písemný souhlas s evidencí a používáním těchto údajů Ústřední 

výkonnou radou ČSOP. Souhlas platí až do změny těchto údajů nebo písemného odvolání či oznámení 



o zániku členství, nejdéle však do příští registrace  organizačního článku ČSOP. 

Pověření zaměstnanci ÚVR tyto údaje zanesou do rozšířené evidence, po skončení platnosti souhlasu s 

evidencí těchto údajů bez zbytečného prodlení z rozšířené evidence vymažou. 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 8. 6. 2002 a byla změněna dne 11. 6. 2016. 
 
 

 


