ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: 234 665 111
Fax: 234 665 444
machova@vcelarstvi.cz
Vážená paní
Mgr. Jarmila Machová
Český svaz včelařů
V Praze dne 14. prosince 2005
CJ10235/05UOOU
Vyřizuje: Mgr. Ladislav Hejlík
Vážená paní,
Váš dotaz neobsahuje informaci o podstatné skutečnosti, zda jde o kontaktní
údaje na funkcionáře svazu do místa výkonu funkce, jestliže sdružení má ústřední,
případně okresní nebo místní sídlo, nebo o kontaktní údaje soukromého charakteru,
na adresu trvalého bydliště. V prvním případě záleží na stanovách sdružení. Jestliže
je však sdělení těchto „pracovních“ kontaktů na funkcionáře všem členům potřebné
pro činnost sdružení, je možné i bez souhlasu subjektu údajů, podle § 5 odst. 2 písm.
e) i písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Zpřístupnění kontaktních údajů soukromého charakteru, nejčastěji do místa trvalého
pobytu, všem členům, zpravidla pro činnost sdružení nezbytné není. Je tedy možné
pouze se souhlasem subjektu údajů.
Ve vztahu sdružení – člen při vedení centrální nebo místní členské evidence je
však i těchto kontaktních údajů soukromého charakteru, v rozsahu jméno, příjmení,
datum narození, adresa, třeba k uplatnění práv sdružení, vyplývajících ze zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Telefonní číslo
může být údajem oprávněně zveřejněným, např. ve Zlatých stránkách. Ke zpracování
osobních údajů v tomto nezbytně nutném rozsahu pro účely členské evidence proto
nebylo nutné žádat členy o souhlas, ve smyslu výjimky podle § 5 odst. 2 písm. e)
zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas nebyl nutný ani k použití jména, příjmení
a adresy pro zasílání časopisu Včelařství. Jestliže si členové časopis platí, je
nezbytnost těchto údajů zřejmá, jestliže je časopis rozesílán zdarma, lze aplikovat § 5
odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů, kde je stanovena možnost vyslovení
nesouhlasu s použitím jména, příjmení a adresy, získaných v souvislosti s činností
správce a využívaných za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Věta v komentáři:
„Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen v souladu s ustanoveními zvláštních
zákonů.“ zohledňuje výjimku podle § 5 odst. 2 písm. a), nezohledňuje však zcela
citovanou výjimku podle § 5 odst. 2 písm. e). Zvláštní úpravu podle zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, má však využívání rodných
čísel. Jestliže občanské sdružení hodlá využívat rodná čísla pro účel, který není
stanoven zákonem, souhlas svých členů k využívání rodných čísel získat musí.

Jestliže tedy šlo o kontaktní údaje výše uvedeného soukromého charakteru,
postupovali jste správně. Sdělit tyto údaje všem členům lze se souhlasem subjektů
údajů, tedy se souhlasem funkcionářů. Pokud jde o možnost zveřejnění adresy
elektronické pošty fyzické osoby bez jejího souhlasu, rovněž záleží na tom, zda tuto
adresu zřídilo sdružení (nebo obecně organizace) pro svého člena nebo zaměstnance
za účelem kontaktování veřejnosti nebo obchodních partnerů, nebo zda jde o
soukromou adresu, s jejímž zpracováním subjekt údajů souhlasil. V prvém případě je
zveřejnění bez souhlasu v souladu s § 5 odst. 2 písm. e), ve druhém případě je ke
zveřejnění třeba získat souhlas.
S pozdravem

JUDr. Václav Bartík v. r.
ředitel odboru legislativního a právního
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