Často kladené dotazy
k ochraně osobních údajů ve sportu (GDPR)
1. Je nutné archivovat originálně podepsaný souhlas v papírové podobě nebo stačí archivovat
souhlas naskenovaný například v PC?
GDPR stanovuje pro souhlas v tomto ohledu jedinou podmínku – musí být doložitelný. Takže
je lhostejné, zda bude uložen v papírové podobě ve skříni nebo v elektronické podobě v PC za
předpokladu, že budete schopni jej dohledat a předložit případné kontrole.

2. Je nutné mít souhlas podepsaný (tj. fyzicky v evidenci někde) nebo ho stačí „odkliknout“
v rámci elektronické přihlášky na webových stránkách klubu?
Souhlas může být jednoznačně udělen i formou „odkliknutí,“ nicméně znovu platí, že musí
být doložitelný. To znamená, že z prokliku na webových stránkách musí vzniknout a být
uložen záznam o udělení souhlasu konkrétní fyzické osoby.

3. Pokud člen klubu, který bude mít toto podepsané od zákonného zástupce, dosáhne později
18 let, tak mu to dát znovu podepsat nebo to není nutné?
Dle návrhu českého zákona o zpracování osobních údajů nemohou děti do 15 let bez
souhlasu zákonných zástupců udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Proto
považujeme za korektní souhlas po dosažení hranice 18 let revidovat, neboť tentokráte bude
udělen samotnou fyzickou osobou, nikoli zákonným zástupcem.

4. Pokud členka po svatbě změní příjmení, tak se jí to musí dát opět podepsat nebo to není
nutné?
Není to nutné. Pouze je nezbytné aktualizovat osobní údaje.

5. Co se stane, když souhlas daná osoba nebude chtít podepsat? Rozdíl bude určitě mezi
stávajícími členy a členy novými. Jak se postupuje, když nesouhlasí se zpracováním jen
jednoho údaje? Daný údaj se v souhlasu škrtne a souhlas se podepíše?
Zde záleží na tom, které údaje fyzická osoba nechce udělit. Pokud nechce udělit osobní údaje,
bez kterých nemůže být registrována, pak nezbyde než tuto skutečnost dotčené osobě
vysvětlit, případně ji nezaregistrovat. Pokud osoba neudělí souhlas ke zpracování osobního
údaje, bez kterého se lze obejít, doporučujeme jej anonymizovat (začernit) a souhlas nechat
podepsat.

6. Jak postupovat v případě pořádání sportovní akce, které se zúčastní i nečlenové spolku tzn.
veřejnost? Musí kvůli fotkám a videozáznamu z akce podepisovat i oni souhlas? Jaký je
doporučený postup v tomto případě? Nechat podepisovat souhlas s přihláškou/ prezentací
na akci? V případě kdy je přístup bez přihlášky či prezentaci, tak vyvěsit ceduli?
Pokud se jedná o klasickou sportovní akci typu oblastního žebříčku, domníváme se, že
pořizování fotek je odůvodněno zákonnou zpravodajskou licencí dle § 89 občanského
zákoníku. V této souvislosti upozorňujeme, že použití zákonné zpravodajské licence musí být
přiměřené cíli, který zpravodajská licence předpokládá, tedy informování veřejnosti o
sportovní akci. Například fotka doběhu s diváky je naprosto přijatelná.
Použití fotografií ve shora popsaném režimu však platí pouze v kontextu zpravodajství,
nikoliv však např. při využití pro marketingové, příp. jiné účely. Mimo zpravodajský rámec
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totiž platí ust. § 84 a 85 občanského zákoníku, která stanoví, že zachytit jakýmkoli způsobem
podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s
jeho svolením. Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
Pokud by se chtěl pořadatel akce více fotit závodníky a zároveň by se chtěl více jistit,
doporučujeme umístit na akci tablo/billboard/plakát s upozorněním, že návštěvou akce
závodník souhlasí, že může být předmětem fotografování s tím, že pokud si to nepřeje, může
to explicitně oznámit fotografovi.

7. Lze řešit informovanost a souhlas nějakým hromadným způsobem (hromadným
souhlasem)?
Vzhledem k tomu, že mezi požadavky na souhlas mimo jiné patří skutečnosti, že má být
udělen svobodně a volně, tuto praktiku nedoporučujeme. Subjekt osobních údajů by měl mít
možnost jednotlivě odmítnout udělení souhlasu s kterýmkoli osobním údajem, což by bylo
v případě velkého archu s podpisy nerealizovatelné.

8. Pokud není potřeba zpracovávat a evidovat údaje, na které je nutný souhlas, tak stačí
informovat členy pouze elektronickou cestou o zpracování údajů např. na webových
stránkách?
V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje na základě jiného právního titulu než souhlasu,
považujeme za korektní subjekty osobních údajů informovat o účelu, době a právním titulu,
jakož i potenciálním předání třetím osobám, na webových stránkách.

9. Počítá se zpracováním vzoru vnitřní směrnice pro klub, kdo v rámci klubu je oprávněn
pracovat s údaji a jakým způsobem se ukládají?
Za zásadní považujeme konkrétně vymezit osoby, které do kontaktu s osobními údaji
přichází. Následně doporučujeme tyto osoby proškolit a v ideálním případě i sestavit
dokument (např. vnitřní směrnici, interních klubových pravidlech), kde budou osoby
nakládající s osobními údaji vymezeny, stejně jako režim samotného nakládání s nimi. Stačí
stručný dokument s těmito základními náležitostmi.

10. Jak revidovat kontaktní formulář na webových stránkách, tak aby odpovídal nařízení
GDPR?
Formulář musí především obsahovat jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujete
zpracovat k výkonu své činnosti. Zpracování nesmí být ničím podmíněné, tzn. nesmí být
spojeno s nějakou další povinností subjektu osobních údajů/fyzické osoby – např. jeho osobní
údaje byly využity k nabídce služeb třetích osob a dále.
Zároveň je vhodné pod formulářem fyzické osoby informovat o účelu zpracování, právním
titulu, době, po kterou se údaje zpracovávají, a případně jak jsou chráněny.
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