Vážení,
dovolujeme si Vás požádat o výklad k níže uvedenému problému.
Český svaz včelařů je občanské sdružení, které vzniklo na základě zákona č.
83/1990, o sdružování občanů, Je v něm organizováno necelých 50 tisíc členů. V
srpnu roku 2000 jsme prostřednictvím přílohy našeho časopisu Včelařství, který
dostává každý náš člen, rozeslali formulář o udělení souhlasu Českému svazu včelařů
ke zpracování osobních údajů člena na dobu neurčitou pro účely evidence, zasílání
Včelařství, pro zpracování a kontrolu žádosti o příspěvek ze svépomocného fondu
ČSV jakož i pro další vnitřní potřebu ČSV (statistické údaje o složení členské
základny,
svazová
korespondence,
prvotní
evidence
u
základních
organizací ČSV apod.). Tento formulář byl uveden komentářem. Vše viz příloha.
Někteří naši členové požadují od ČSV zpřístupnění kontaktů na funkcionáře svazu – a
to na všech úrovních, od základních organizací přes okresní výbory až po funkcionáře
ústředních orgánů. Vzhledem k tomu, že dle našeho názoru nemáme k takovému
jednání souhlas našich funkcionářů a v případě členů Ústředního výboru ČSV byl
tento souhlas výslovně odmítnut usnesením, máme za to, že osobní údaje těchto osob
nemůžeme poskytnout naší členské základně. Souhlas našich členů a tedy i
funkcionářů byl ČSV dán pouze k účelům v prohlášení uvedených a jedná se pouze o
vztah člen x ČSV. Členové a ani členové-funkcionáři nám nedali souhlas k tomu,
abychom jejich osobní údaje, tj. jakékoli informace týkající se určeného nebo
určitelného subjektu údajů, poskytovali jiným členům nebo vůbec někomu jinému.
Naše dotazy tedy znějí:
1) Postupovali jsme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů?
2) Jak bychom měli postupovat, abychom osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresu,
číslo telefonu, adresu elektronické pošty apod.) mohli na vyžádání našich členů
poskytnout?
3) Je zveřejnění e-mailové adresy s uvedením jména a příjmení + domény
porušením ochrany osobních údajů?
Děkujeme za spolupráci a pomoc!

Za Český svaz včelařů:
Mgr. Jarmila Machová
právník svazu

