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Směrnice na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.  
o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 
(GDPR)

Cílem této směrnice je stanovit zpracování ochrany osobních údajů v rámci Českého svazu 
chovatelů, z.s., IČ: 00443204, se sídlem Praha 8, Maškova 1646/3, PSČ 182 53 s přesahem 
působnosti na své pobočné spolky. 

1. Metodická část
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace, kdy je s údaji nějak manipulováno. 
Osobní údaj je každá konkrétní informace o fyzické osobě. K nejdůležitějším zásadám  
k ochraně osobních údaje patří skartace nepotřebných dokladů a dokumentů.

Obecné společné zásady:
•  Všichni zaměstnanci svazu jsou proškoleni, jak nakládat a uchovávat doklady 

s osobními údaji,
•  v každé kanceláři skartovat a mazat vše co obsahuje osobní údaj a není potřeba 

k dalšímu pracovnímu výkonu zaměstnance,
•  každý počítač musí být zabezpečen heslem a nikdo cizí k němu nesmí mít přístup,
•  doklady, které obsahují citlivé osobní údaje a jsou používané k další zpracování, 

musí být pečlivě uloženy a uzamčeny,
•  veškerými možnými prostředky eliminovat a snížit zpřístupnění dokladů, na  

kterých by se mohl vyskytnout osobní údaj,
•  kontrola dokladů s osobními údaji je podstupována pouze orgánům, kterým  

to dovoluje výkon jejich funkce (kontrolní komise, volební komise atd.),
•  osobní údaje nelze volně zpřístupňovat neomezenému počtu osob.

Uvedené obecné zásady se doporučuje uplatňovat všemi nižšími organizačními složkami 
ČSCH v rozsahu jimi vedené agendy.

2. Elektronická databáze
Povinností svazu je vést evidenci členské základy. Evidence ČSCH je zpracovaná a používa-
ná v elektronické podobě. Do databáze mají přístup pověřené osoby, které do ní vstupují 
pod svými hesly (funkcionáři svazu, tajemníci sekcí, sekretariát). Dále databázi spravu-
jí jednatelé územních výborů, či jiné pověřené oprávněné osoby, kteří udržují databázi 
aktuální a mohou v ní provádět potřebné změny. Každý z jednatelů ke vstupu používá 
unikátní přihlašovací jméno a heslo. Jedná se o společnou správu evidence Českým sva-
zem chovatelů, jako hlavního spolku spolu se spolky pobočnými. Databáze je po stránce 
software i hardware spravována IT technikem, který zároveň zajišťuje příslušný stupeň její 
ochrany a jiným nebezpečím.

3. Archivace
Doklady s osobními údaji v listinné podobě, které ČSCH ponechává k delšímu uložení, jsou 
potřebné například k oceňování členů nebo k potřebám mzdového účetnictví. Standardní 
povinností zpracovávat jen osobní údaje.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (členství)

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..…………………………………………………..………………………….

(dále jen „Poskytovatel údajů”)

uděluji tímto spolku 

Český svaz chovatelů, z.s.,…………………………………..………………………………………………………………………

se sídlem …………………………………………………………………..………………………………………………………………..

IČO: …………………..........….., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl…....…, vložka …….……………., e-mailový kontakt: …………......……………………………………….. 
(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených  
podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 
• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt
• datum narození

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Zasílání informací / Zápis do evidence členské základny 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

Po dobu trvání členství v ČSCH/a následně ještě jeden rok od jejího ukončení

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

–   všem nadřízeným složkám ČSCH v rámci jeho organizační struktury ukotvené ve Stanovách 
ČSCH.

Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních  
údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány  
dobrovolně.

V …………….........…………………… dne …………………………                   …………………......…………...……………. 
podpis Poskytovatele údajů 
(alt. zákonného zástupce)



* Poučení Poskytovatele údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále  
jen „Nařízení”), informuje, že:

•  osobní údaje Poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•  důvodem poskytnutí osobních údajů Poskytovatele údajů je zájem Poskytovatele údajů  
o zasílání korespondence Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

•  při zpracování osobních údajů Poskytovatele údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování,

•  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním 
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve  
smyslu Nařízení,

•  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Poskytovatele údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

•  Poskytovatel údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na 
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje 
v rozporu s Nařízením.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (katalog) 

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..……………………………………………………………………..……….

(dále jen „Poskytovatel údajů”)

uděluji tímto spolku 

Český svaz chovatelů, z.s.,…………………………………..………………………………………………………………………

se sídlem …………………………………………………………………..………………………………………………………………..

IČO: …………………..........….., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl…....…, vložka …….……………., e-mailový kontakt: …………......……………………………………….. 
(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených  
podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Sestavení katalogu na výstavu

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

Po dobu trvání členství v ČSCH/a následně ještě jeden rok od jejího ukončení

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

– účastníkům výstavy 

Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 
údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány 
dobrovolně.

V …………….........…………………… dne …………………………                 ……………..……......…………...……………. 
podpis Poskytovatele údajů 
(alt. zákonného zástupce)



* Poučení Poskytovatele údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále  
jen „Nařízení”), informuje, že:

•  osobní údaje Poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•  důvodem poskytnutí osobních údajů Poskytovatele údajů je zájem Poskytovatele údajů  
o zasílání korespondence Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

•  při zpracování osobních údajů Poskytovatele údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování,

•  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním 
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu 
Nařízení,

•  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Poskytovatele údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

•  Poskytovatel údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na 
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje 
v rozporu s Nařízením.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (za účelem konání OMCH)

Já, níže podepsaný/á (alt. Já, níže podepsaný zákonný zástupce)

Jméno a příjmení ………………………………………………….……………………………………………………………………

Narozen/á ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bytem ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

(dále jen „Poskytovatel údajů”)

uděluji tímto spolku 

Český svaz chovatelů, z.s., se sídlem Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 IČO: 00443204,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L655 e-mailový 
kontakt: sekretariat@cschdz.eu (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních 
údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt
• rok narození
• obrazový záznam

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Brožura OMCH, časopis Chovatel (vydávaný spolkem ČSCH), přihláška na OMCH, písemná práce, 
webová prezentace

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

Pro účely vydání publikace pro konání OMCH

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

– MŠMT ČR

Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 
údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány  
dobrovolně.

V …………….........…………………… dne …………………………                   …………………......…………...……………. 
podpis Poskytovatele údajů 
(alt. zákonného zástupce)



* Poučení Poskytovatele údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále  
jen „Nařízení”), informuje, že:

•  osobní údaje Poskytovatele údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•  důvodem poskytnutí osobních údajů Poskytovatele údajů je zájem Poskytovatele údajů  
o zasílání korespondence Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

•  při zpracování osobních údajů Poskytovatele údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování ani k profilování,

•  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním 
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve  
smyslu Nařízení,

•  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Poskytovatele údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,

•  Poskytovatel údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na 
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje 
v rozporu s Nařízením.
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