INFORMACE
k novele zákona o ochraně osobních údajů
a
zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel
- doporučená řešení pro sportovní spolky _____________________________________________________________
Zákonem č. 439/2004 Sb., s účinností k 26.7.2004 došlo ke změnám
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V zásadě došlo ke zpřísnění
dosavadního systému. Další významnou právní normou je změna zákona
č. 53/2004 Sb., o evidenci obyvatel, s účinností od 1.4.2004, kterou se upravuje
možnost využívání rodných čísel pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní
zákon nebo se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.
Novely zákonů v oblasti ochrany osobních údajů vyvolaly řadu
nejasností, když znění zákonů umožňují různé výklady.
K odstranění nejasností a k zajištění legálního postupu, i s ohledem na
možnost sankcí vůči sportovnímu prostředí, bylo iniciováno jednání
s představiteli Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Za tělovýchovu se jednání zúčastnil sekretář Všesportovního kolegia ČR
p. Petr Pošík a právník ČSTV JUDr. Karel Poupě. Úřad pro ochranu osobních
údajů byl reprezentován jeho předsedou RNDr. Karlem Neuwirtem a právní
poradkyní předsedy JUDr. Alenou Kučerovou.
Při jednání bylo upozorněno na právní režim ochrany osobních údajů
před novelizací zákonů, který spočíval v tom, že zákon č. 101/2000 Sb.,
umožňoval podle § 5 odst. 2 písm f) zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu
fyzické osoby, pokud to bylo nezbytné pro výkon oprávněné činnosti
občanských sdružení. Oznamovací povinnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů se podle § 18 písm. c) nevztahovala na občanská sdružení, pokud
zpracovávala osobní údaje o svých členech a tyto údaje sloužily pro jejich
vnitřní potřebu.
TJ/SK měla povinnost pouze vhodnou formou písemně informovat členy,
že jejich osobní údaje jsou zpracovávány s tím, že tito pouze potvrdili, že byli
řádně informováni o postupu TJ/SK.
Po novele zákona o ochraně osobních údajů s účinností k 26.7.2004 došlo
k zásadním změnám.

V novele zákona se již výslovně neuvádí občanská sdružení jako subjekt,
který nepodléhá oznamovací povinnosti .
„Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních
údajů, jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo
odborné cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká
pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se
kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektů údajů“.
Další zásadní změnou je novela ustanovení § 5 odst. 2 písm f), podle
které již občanská sdružení nejsou vyňata z povinnosti mít souhlas členů se
zpracováním jejich osobních údajů na základě výkonu své oprávněné činnosti.
Pro souhlas subjektu však není stanovena povinně písemná forma souhlasu.
Z předchozích stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů výslovně vyplývá,
že podmínka udělení souhlasu je prakticky dána okamžikem, kdy člen
občanského sdružení osobní údaj dobrovolně poskytne.
Další průlom do využívání rodných čísel je zakotven v zákoně
č. 53/2004 Sb., s účinností od 1.4.2004 o evidenci obyvatel, když podle zákona
lze rodná čísla využívat jen, stanoví-li to zvláštní zákon nebo se souhlasem
nositele rodného čísla. Zákonodárce stanoví lhůtu odstranění nedostatků do
31.12.2005.

Závěry
z jednání s představiteli Úřadu pro ochranu osobních údajů
- výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně dalšího postupu -

1.

Oznamovací povinnost k Úřadu pro ochranu osobních se na
občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu při zpracování
údajů nevztahuje.
Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů se jedná
o zpracování, které sleduje filosofické cíle. Toto stanovisko
odpovídá Směrnicím Evropské unie.
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2.

Občanská sdružení jsou povinna zajistit souhlas člena spolku ke
zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Souhlas je
prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně
poskytla občanskému sdružení osobní údaje, např. formou
uvedenou na přihlášce.
Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas
uveden na přihlášce do TJ/SK. V průběhu roku 2005 pak je
potřebné, v návaznosti na novou právní úpravu v oblasti evidence
obyvatel, zajistit souhlas nositele rodného čísla s jeho využitím. Za
postačující se považuje udělení souhlasu s podpisem na prezenční
listině účastníků na jednání valné hromady, schůze, konference,
apod. příslušné TJ/SK.
Pro úplnost se připomíná, že nadále trvá informační povinnost
TJ/SK podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům
spolku o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro
účely činnosti spolku. Novela však již nepožaduje, aby tato
informace byla podána jednotlivcům písemně, stačí, když bude
sdělena při jednání členské schůze v rámci zprávy o činnosti
spolku a stvrzena podpisem na prezenční listině.

3.

Byla dohodnuta iniciace vydání příslušného zvláštního zákona,
ve kterém bude dáno občanským sdružením, politickým stranám
apod. zmocnění k využívání rodných čísel.
V rámci dotační politiky státu by toto mohlo být obsaženo např.
v zákoně o rozpočtových pravidlech ČR s tím, že účinnost právní
úpravy musí být nejpozději k 31.12.2005 (viz. zákon č. 53/2004 Sb.,
případně v jiné zákonné normě, která bude za součinnosti
s Úřadem pro ochranu osobních údajů iniciována).

4.

Úřad pro ochranu osobních údajů bude nadále v součinnosti se
Všesportovním kolegiem ČR průběžně řešit problematiku ochrany
osobních údajů a preventivně působit na odstranění případných
nedostatků.

V Praze dne 8.9.2004
Zpracoval : JUDr. Karel Poupě
právník ČSTV
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