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Váš dopis značky/ze dne:    Naše značka:    V Praze dne:  

 

Věc: Vzorový formulář - Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

 

 

Jak již bylo dříve avizováno, ČUS zajistila na své náklady vypracování vzorového formuláře souhlasu 

se zpracováním osobních údajů a formuláře ke splnění informační povinnosti vůči členům sportovních 

spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto 

dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první 

harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

 

Následně bude třeba přijímat další opatření jako je zpracování určitých vnitřních předpisů, které budou 

upravovat nakládání s osobními údaji v rámci činnosti spolku, jejich zajištění proti zneužití ve formě 

zabezpečení počítačů či mechanického zajištění místností, kde budou uloženy v papírové podobě 

dokumenty obsahující osobní údaje apod. I pro realizaci těchto dalších opatření bude možné využít 

závěrů a doporučení odborné firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a to poté, kdy bude 

mít ČUS tyto k dispozici. 

 

Přestože je v současné době projednávána změna zákona na ochranu osobních údajů, která by mohla 

do určité míry přinést zjednodušení úpravy GDPR či její zmírnění na národní úrovni, nelze očekávat, 

že se toto bude vztahovat i na povinnost sportovních spolků informovat své členy o způsobu zpracování 

jejich osobních údajů nebo na povinnost mít k některému zpracování osobních údajů souhlas. 

 

Z tohoto důvodu je tedy třeba, aby kluby, jednoty, případně národní sportovní svazy nově informovali 

své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a rovněž je třeba nově zajistit jejich 

souhlas se zpracováním osobních údajů (podpisem na vzorovém formuláři). Takto je třeba postupovat 

u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. 

 

Je třeba důsledně dbát na to, aby dokument byl podepsán samostatně. Nelze ho tedy vtělit např. 

do přihlášky do klubu či jednoty.  Důvodem je skutečnost, aby takový souhlas nemohl být považován 

za tzv. souhlas vynucený. 

 

Vzorový formulář byl zpracován odbornou firmou a dle jejího stanoviska je plně v souladu s GDPR a 

současně pokrývá veškeré potřeby standardního sportovního spolku.  

 

Pokud stávající člen odmítne souhlas udělit, bude možné jeho osobní údaje zpracovávat jen v rozsahu 

potřebném pro plnění zákonných povinnostní spolku (např. pro účely rejstříku sportovců vedeném 

MŠMT). Nový zájemce o členství nebude muset být za takové situace za člena přijat.  

 

 

Národním sportovním svazům 

Okresním sdružením ČUS 

   2018 

http://www.cuscz.cz/


 

Mediální partneři ČUS: 

 

V tomto směru lze doporučit, aby členům bylo podrobně vysvětleno, že požadavek na poskytnutí jejich 

osobních údajů není samoúčelný. Spolek potřebuje své členy jednoznačně identifikovat, aby jim mohl 

mimo jiné zajistit plnohodnotné využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Zdůraznit je 

možné zejména potřebu jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolek žádá o dotaci či 

grant a podmínkou je velikost členské základny.  

 

Věříme, že vzorový formulář výrazně usnadní plnění povinností vyplývajících z GDPR všem 

sportovním spolkům sdruženým v ČUS.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


