KOMENTÁŘ
K ZÁKONU č. 101/2000 Sb.,
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
Dne 1. 6. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon“). Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických
osobách a práva a povinnosti při zpracování těchto údajů. Zákon se vztahuje na
veškerá zpracování osobních údajů. Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj, na
jehož základě lze zjistit identitu subjektu. Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se
osobní údaje vztahují. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo
soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními
údaji – a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Je to v podstatě shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování,
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění
nebo kombinování, blokování a likvidace. Správcem se rozumí každý subjekt, který
určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá
za něj. Správce je povinen především stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje
zpracovávány a stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů. Správce
může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto
souhlasu je může zpracovávat jen v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů.
Souhlas je třeba dát v písemné formě a musí z něho být patrné, v jakém rozsahu je
poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas může
být kdykoli odvolán. Tento souhlas musí správce uschovat po dobu zpracování
osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas. Protože v souvislosti s evidencí
členů ČSV pro účely zasílání časopisu Včelařství, svépomocného fondu ČSV a také
vnitřní statistiky zpracováváme osobní údaje našich členů, je třeba přizpůsobit proces
zpracování a ochranu osobních údajů novému zákonu. Abychom mohli tedy i nadále
zasílat časopis Včelařství vám všem, je nutné, aby každý z vás, našich členů, podepsal
následující prohlášení. V opačném případě jsme povinni osobní údaje vymazat nebo
trvale vyloučit z dalšího zpracování. V praxi by to znamenalo, že bychom nemohli
zasílat časopis Včelařství na jméno a adresu člena (musel by si pro časopis dojet do
sídla Českého svazu včelařů, Křemencova 8, Praha 1), problematická by byla i
kontrola členství při likvidaci škodních událostí ze svépomocného fondu ČSV. Český
svaz včelařů samozřejmě garantuje svým členům, že v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů bude zpracovávané údaje chránit před zneužitím. Toto prohlášení
bude uloženo u příslušné základní organizace. Seznam členů, kteří projeví nesouhlas
se zpracováním svých osobních údajů Českým svazem včelařů pro stanovené účely,
zašle pak ZO na sekretariát ÚV ČSV. Podrobné informace budou obsaženy
v nejbližším oběžníku ČSV.
FORMULÁŘ NAJDETE NÍŽE

__________________________________________________________
Já: ……………………………………………………………………………………………………………………..
bytem: ………………………………………………………………………………………………………………..
r. č.: …………………….
uděluji*)

neuděluji *)

souhlas Českému svazu včelařů
ke zpracování mých osobních údajů – a to na dobu neurčitou, pro účely evidence a
zasílání časopisu Včelařství a pro zpracování a kontrolu žádostí o příspěvek ze
svépomocného fondu ČSV, jakož i pro další vnitřní potřebu ČSV (statistické údaje o
složení členské základny, svazová korespondence apod.).
Dne: …………………………..
…………………………………………….
podpis člena ČSV

*nehodící se škrtněte

PODROBNÉ INFORMACE:
Mgr. Jarmila Machová
právnička Českého svazu včelařů
224 930 767
machova@vcelarstvi.cz
ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1

