GDPR
VKLÁDÁNÍ A ODEBÍRÁNÍ SOUHLASŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V IS ČAST
1. VLOŽENÍ SOUHLASU – vložit souhlas může jen oddílový správce registru, a to jen ve formátu PDF o velikosti
souboru (jeden souhlas) maximálně 500 kB. Termín vložení do 31.12.2018. Jen čitelné soubory.
2. ODEBRÁNÍ SOUHLASU – odebrat souhlas může jen oddílový správce registru na základě žádosti člena oddílu
nebo zákonného zástupce nezletilých členů.
3. ŽÁDOST O ODEBRÁNÍ SOUHLASU – každý příslušník ČAST může požádat o odebrání souhlasu přímo
v registru, a to po přihlášení do systému v menu Přihláška k registraci / GDPR kliknutím na tlačítko odeslat žádost nebo
e-mailem na oddílového správce.
4. KDO A KDE UVIDÍ SOUHLAS – člen oddílu ve svém profilu, oddílový správce registru v osobách klubů,
administrátor registru u každého člena ve formuláři vyhledávání osob. Ostatní správci (regionální a krajští) zatím souhlas
nevidí. Toto bude upraveno společně s úpravou nových textů ve formulářích (nová přihláška, žádost o přestup apod.),
Texty pro uvedené formuláře zatím nejsou odsouhlaseny zmocněncem pro GDPR.
AD1. SOUHLAS se vkládá přes menu Přihláška k registraci / GDPR (obr.01). Po otevření formuláře „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“ (obr.02) vyberete osobu klubu (pokud máte zprávu u více klubů, tak i klub). Kliknutím
na tlačítko Vybrat soubor vyberete patřičný dokument (čitelný pdf. soubor), který máte uložen ve svém PC a následně
kliknete na Vložit formulář. Pokud proběhne vše v pořádku, tak se zobrazí hlášení Formulář byl úspěšně uložen (obr.03).
V případě, že se něco nepovedlo, bude oznámeno chybové hlášení např. formulář je příliš velký viz (obr.04).
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AD2. ODEBRAT souhlas můžete ve formuláři „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. K tomuto formuláři se
dostanete přes menu Přihláška k registraci / GDPR (obr.01). V uvedeném formuláři vyberete osobu, která chce souhlas
odebrat, kliknutím na červené tlačítko odebrat souhlas (obr.02) souhlas odeberete.
Souhlas lze odebrat i osobě, která souhlas neměla vložen, a to z důvodu, že odmítla souhlas se zpracováním osobních
údajů udělit.
Po odebrání souhlasu zůstanou v IS ČAST jen povinné údaje vyplývající ze Zákona o podpoře sportu (jméno příjmení,
datum narození a adresa) a to z důvodu zachování historie výsledků. Ostatní informace o osobě jako je fotografie,
telefonní číslo, e-mail, licence trenéra, licence rozhodčích, registrace, všechna oprávnění a další informace se po
odebrání souhlasu z IS ČAST vymažou. Současně se zruší i registrace příslušníka ČAST a odstraní se z osob klubu.
AD3. ŽÁDOST o odebrání souhlasu se podává prostřednictvím registru v menu Přihláška k registraci / GDPR (obr.01)
vybráním jména a kliknutím na tlačítko odeslat žádost (obr.05). Správce klubu a administrátor IS ČAST obdrží
informační e-mail o odeslané žádosti. Na základě obdržené žádosti oddílový správce nebo administrátor IS ČAST
souhlas dle bodu AD2 odebere.
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