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Směrnice o ochraně osobních údajů Svazu českých potápěčů, z.s. 

Úvod 

Tato Směrnice o ochraně osobních údajů Svazu českých potápěčů, z.s. je zpracována v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) 

 
1. Základní ustanovení  
1.1 Účelem Směrnice o ochraně osobních údajů v SČP je zajištění ochrany osobních údajů členů a 
evidovaných osob Svazu českých potápěčů, z.s. (dále jen „SČP“), jejich poučení o způsobu ochrany, 
právech a povinnostech vyplývajících z Nařízení GDPR a jejich případné funkce v rámci SČP či 
členského klubu.  

Svaz českých potápěčů, z.s. (dále jen SČP), IČ 63836114, Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4, je na 
základě §3a zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále „ZPS“) správcem a zpracovatelem osobních 
údajů členů SČP a evidovaných osob 

Členové Svazu českých potápěčů, z.s. vyjadřují svůj Informovaný souhlas se zpracováním osobních 
údajů samostatně ve svých spolcích tj. potápěčských klubech, kterých jsou členy. 

Nečlenové Svazu českých potápěčů, z.s. poskytují souhlas se zpracováním svého osobního údaje = své 
emailové adresy zpracovateli tj. Svazu českých potápěčů, z.s. za účelem poskytování informací o 
novinkách v potápění, z činnosti SČP a o nabídce jeho služeb. 

1.2 Orgánem, který v SČP stanoví obsah a strukturu vyžadovaných informací, je Prezidium SČP.  

1.3 Za záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 Nařízení GDPR a za zabezpečení osobních údajů 
členů SČP a evidovaných osob odpovídá Sekretariát SČP. 

1.4 SČP je povinen informovat všechny své členy o veškerých změnách e-mailem na předsedy 
potápěčských klubů. Informace o změně je zároveň zveřejněna v newsletteru SČP a na webových 
stránkách SČP (rubrika „Ochrana osobních údajů“). 

1.5 Členské kluby SČP jsou povinny o veškerých změnách informovat všechny členy svého klubu 
evidované v SČP dle zvyklostí obvyklých v daném klubu.  

1.6 Osobní údaje jsou v SČP evidovány a archivovány především prostřednictvím sw aplikace systému 
členské evidence a informací SČP (dále jen „SEI“).  

1.7 Osobní údaje jsou v rámci SČP rozčleněny na veřejně dostupná a neveřejná data archivovaná v SEI 
dle dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů ve Svazu českých potápěčů, z.s.“, který je k 
dispozici na www stránkách SČP (rubrika „Ochrana osobních údajů“).  

1.8 Osobní údaje nutné k evidenci osoby jsou specifikovány v dokumentu „Informace o zpracování 
osobních údajů ve Svazu českých potápěčů, z.s.“, dostupném na www stránkách SČP (rubrika 
„Ochrana osobních údajů“).  
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1.9 S osobními údaji všech členů SČP a evidovaných osob je nakládáno s důrazem na transparentnost, 
ale zároveň ochranu specifických osobních údajů (např. rodné číslo). 

2. Systém členské evidence a informací (SEI)  
2.1 Systém členské evidence a informací SČP (SEI) je základním evidenčním, registračním, 
administrativním a informačním prvkem SČP spolu s listinnými dokumenty uloženými a 
administrovanými v Sekretariátu SČP. Informační systém SEI SČP slouží k evidenci a archivaci 
osobních údajů vyplývajících z povinnosti SČP (vedení centrálního rejstříků sportovců, atd.) nebo 
náplně činnosti SČP (přihlášky, výsledky závodů a dlouhodobých soutěží, atd.).  

2.2 Data systému SEI jsou zabezpečena fyzicky, elektronicky, softwarově a režimově. 
SW aplikace systému SEI je provozována na lokálním autonomním HW umístěném v Sekretariátu SČP. 

Přenos dat v systému SEI je zabezpečen režimovým opatřením. Přístupová oprávnění do systému SEI 
mají pouze Pověřené osoby SEI SČP tj. programátor + statutární zástupci SČP a jimi pověřené osoby + 
členové prezidia SČP + členové kontrolní komise SČP. 
Úrovně přístupu:  
Přístup aktivní: Pověřená osoba SEI SČP – vidí po přihlášení veškerá data, která může aktualizovat, 
měnit a případně i vymazat.  
Přístup pasivní: Pověřená osoba SEI SČP – vidí po přihlášení veškerá data, která ale nemůže 
aktualizovat, měnit ani vymazat. 
Pověřené osoby SEI SČP s aktivním přístupem: programátor + statutární zástupci SČP a jimi pověřené 
osoby  
Pověřené osoby SEI SČP s pasivním přístupem: členové prezidia SČP + členové kontrolní komise SČP 

Přístup do systému mají pouze Pověřené osoby SEI SČP jako uživatelé dle rozsahu svých oprávnění 
podle této Směrnice. Seznam pověřených osob SEI SČP je spolu s podepsanými pověřovacími 
listinami veden v Sekretariátu SČP. 

2.3 Každý členský klub SČP je povinen udržovat v systému SEI pravdivé, úplné a aktuální osobní údaje 
své, svých statutárních orgánů a evidovaných osob svého klubu dle platných Směrnic SČP. 
Odpovědnost za správnost a aktuálnost uvedených dat nese předseda potápěčského klubu, který na 
podkladě Informovaného souhlasu člena klubu předává osobní údaje člena do systému SEI SČP 
pověřeným osobám v Sekretariátu SČP 

2.4 Veškeré změny osobních údajů je potápěčský klub povinen aktualizovat nejpozději v době zaslání 
členských svazových příspěvků SČP na nový rok v souladu vydaným předpisem SČP, který je k 
dispozici na www stránkách SČP (rubrika „Informace pro členy SČP“).  

2.5 Za zabezpečení osobních údajů členů SČP a evidovaných osob odpovídají pověřené osoby SČP. 

3. Pověřené osoby SEI SČP  
3.1 Pověřené osoby SEI SČP jsou fyzické osoby uvedené v Seznamu pověřených osob SEI SČP, které 
mají aktivní nebo pasivní přístup do systému SEI. Vidí osobní údaje všech členů SČP a evidovaných 
osob.  

3.2 Pověřené osoby SEI SČP jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám o 
veškerých osobních údajích, ke kterým mají v SEI SČP umožněn přístup.  

3.3 Povinnost mlčenlivosti platí bez ohledu na formu zachycení chráněných osobních údajů, tj. zdali 
jsou zachyceny na listinném podkladě, formou elektronických médií, počítačových výstupů, ale i 
jiných zde neuvedených nosičů takových informací.  
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3.4 Aktuální „Seznam Pověřených osob SEI SČP“ je k dispozici na www stránkách SČP (rubrika 
„Ochrana osobních údajů“). Tento seznam je aktualizován do 10 dnů od jeho reálné změny, tj. přidání 
nebo odebrání pověřené osoby.  

3.5 Pověřené osoby SEI SČP jsou vázány mlčenlivostí po dobu 10 let po ukončení své činnosti ve 
funkci pověřené osoby SEI SČP.  

4. Písemnosti a digitální záznamová média v SČP  
4.1 Písemnosti a digitální záznamová média, které obsahují osobní údaje, jsou zabezpečeny v 
uzamčených skříních, popř. jiným způsobem, kterým je možno zajistit jejich ochranu. 

4.2 Specifické sportovní materiály vyplývající z činnosti SČP (přihlášky, startovní listiny, výsledky), 
které jsou v tištěné podobě k dispozici v centru akce pořádané členy SČP, jsou po ukončení akce 
skartovány nebo jinak znehodnoceny tak, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou.  

5. Závěrečná ustanovení  
5.1 Revize „Směrnice o ochraně osobních údajů v SČP“ je prováděna v případě potřeby, minimálně 
však jednou za dva roky.  

5.2 Přílohou této směrnice je dokument „Informace o zpracování osobních údajů ve Svazu českých 
potápěčů, z.s“ 

5.3 Tato „Směrnice o ochraně osobních údajů v SČP“ nabývá účinnosti dne 25. 05. 2018.  
 
 
Schválilo Prezidium SČP 6.9.2018 
Záznam o schválení této směrnice bude v Zápisu z jednání Prezidia Svazu českých potápěčů dne 
6.9.2018 v Praze. 

 
MUDr. Pavel Macura v.r. 

prezident SČP 
Zpracoval: 
Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP 
Dne: 
03.09.2018 


