
SMĚRNICE 

SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice č. 3/2018 o ochraně osobních údajů a o 

úkonech s nimi souvisejícími 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice (dále jen „OSH Prachatice“) vydává tuto 

směrnici, která upravuje základní postupy při ochraně osobních údajů a nakládání s nimi (dále 

jen „OÚ“) a stanovuje základní pravidla a postupy fungování spolupráce mezi OSH Prachatice 

a jednotlivými SDH, za účelem přizpůsobení se evropskému nařízení o ochraně osobních údajů 

(dále jen „GDPR“) 

Článek 2 

Cíle směrnice 

1. Cílem této směrnice je zajištění souladu fungování OSH Prachatice s evropským nařízením 

o ochraně osobních údajů (GDPR) a stanovení jasných postupů při komunikaci jednotlivých 

SDH a členů SH ČMS s OSH Prachatice a jeho pracovníky. 

Článek 3 

Vymezení základních pojmů a chráněné zájmy 

1. GDPR je evropské nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob „General Data Protection 

Regulation“ účinné od 25. května 2018. 

2. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto 

případě je správcem Kancelář SH ČMS a OSH Prachatice. 

3. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. V tomto případě se jedná o OSH Prachatice 

a jím pověřené osoby. 

4. Zpracováním jakákoliv operace s osobními údaji např. ukládání, nahlédnutí, vyhledávání. 

5. Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická 

osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou 

být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost 

na údaje o zesnulých osobách. V tomto případě se jedná o jednotlivá SDH a členy SH ČMS. 

6. Osobní údaj je jméno a příjmení konkrétní osoby, příp. jakýkoli jiný údaj, který umožní 

konkrétní osobu ztotožnit, např. telefonní číslo, emailová adresa, bydliště, tedy veškeré údaje, 

na základě kterých je fyzická osoba identifikovatelná (lze ji přímo či nepřímo identifikovat).  

Jméno a příjmení Pohlaví IP adresa Fotografie 

Věk a datum narození Občanství stav RČ nebo jiný identifikátor vydaný 

státem 

Email adresa Telefonní číslo Adresa bydliště Adresa pracoviště 

 



Článek 4 

Přihlašování nových členů 

1. Přihlásit nového člena bude možno prostřednictvím formuláře (evidenční karta – přihláška 

člena), která je přílohou č. 2 (přihláška dospělého hasiče) a přílohou č. 3 (přihláška 

mladého hasiče) této směrnice. 

2. společně s přihláškou bude nutné od nového člena zajistit i fotografii člena a seznámení s 

informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou součástí evidenční karty – přihlášky. Bez 

podepsání přihlášky a kompletního vyplnění evidenční karty člena se nelze stát členem SH 

ČMS. 

3. Evidenční karta zůstane po odevzdání na OSH a zaevidovaní člena umístěna v kanceláři OSH. 

Evidenční karta bude v kanceláři uložena po dobu členství člena v SH ČMS. Po ukončení 

členství bude formulář skartován. 

4. Přihlášku je možno odnést osobně do kanceláře OSH, nebo vhodit v zapečetěné obálce do 

schránky OSH Prachatice. 

5. Druhou možností je zaslání oskenované přihlášky spolu s fotografií člena prostřednictvím e-

mailu osh.prachatice@gmail.com. Soubor obsahující přihlášku musí být uzamčen heslem 

z důvodu ochrany osobních údajů. Název SDH, které o přihlášení žádá, a heslo potom musí být 

samostatně odeslány prostřednictvím SMS pracovnici kanceláře, která má přihlášení provést. 

Nelze zaslat heslo společně s emailem, neboť tak není zajištěna dostatečná míra ochrany 

souboru obsahujícího osobní údaje. 

6. Po přihlášení člena bude pracovnicí kanceláře OSH vystaven průkaz člena a při převzetí 

průkazu člena bude uhrazen členský příspěvek a poplatek za nový průkaz. 

 

Článek 5 

Odhlašování stávajících členů 

 

1. Odhlášení člena se děje prostřednictvím formuláře „odhláška člena“, který je přílohou č. 4 této 

směrnice. 

2. Formulář je možno odnést osobně do kanceláře OSH, nebo vhodit v zapečetěné obálce 

do schránky OSH Prachatice. V kanceláři bude formulář uschován po dobu 1 roku. Následně 

bude formulář skartován. 

3. Druhou možností je zaslání oskenované odhlášky se všemi náležitostmi prostřednictvím 

zaheslované přílohy e-mailu na e-mail osh.prachatice@gmail.com, Název SDH, které o 

odhlášení žádá, a heslo potom musí být samostatně odeslány prostřednictvím SMS pracovnici 

kanceláře, která má přihlášení provést. 

 

Článek 6 

Přestup člena z jednoho SDH do jiného 

 

1. Přestup člena z jednoho SDH do jiného SDH v rámci OSH Prachatice se děje prostřednictvím 

formuláře „přestupní karta“, který je přílohou č. 5 této směrnice. 

2. Formulář musí obsahovat potvrzení obou SDH, aby nedošlo k přestupu člena bez vědomí 

jednoho či druhého SDH. 
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3. Formulář je možno odnést osobně do kanceláře OSH, nebo vhodit v zapečetěné obálce 

do schránky OSH Prachatice. V kanceláři bude formulář uschován po dobu 1 roku od přestupu. 

Následně bude formulář skartován. 

4. Druhou možností je zaslání oskenované přestupní karty prostřednictvím zaheslované přílohy 

e – mailu na e-mail osh.prachatice@gmail.com, Název SDH, které o přestup žádá, a heslo 

potom musí být samostatně odeslány prostřednictvím SMS pracovnici kanceláře, která 

má přihlášení provést. 

5. Členský příspěvek za přestupujícího člena platí to SDH, které jej mělo v členské základně 

k 31.12. předchozího roku. 

Článek 7 

Fotografie a záznamy ze soutěží a ostatních akcí OSH Prachatice 

 

1. Po dobu trvání členství v SH ČMS souhlasí člen na základě vyplněné přihlášky a seznámení  

s informacemi o zpracování osobních údajů se zpracováním a zveřejněním svých fotografií a 

dalších záznamů (za účelem zpravodajství z kulturních a společenských akcí, sportovních 

soutěží a jiných akcích pořádaných SH ČMS a jeho pobočnými spolky). 

2. Fotografie ze soutěží mohou sloužit také jakožto prostředek identifikace osoby a její ztotožnění 

z důvodu odhalení případného pokusu o podvod atd. 

 

Článek 8 

Vyplňování hlášení o činnosti SDH za příslušný rok a platba členských příspěvků 

 

1. Hlášení o činnosti SDH za uplynulý rok je zapotřebí odevzdat nejdéle do 31. ledna 

následujícího roku a společně s odevzdáním hlášení provést platbu členských příspěvků 

za osoby, které jsou evidovány k 01.01. aktuálního roku. Pokud v průběhu ledna dojde 

ke změnám v členské základně SDH například z důvodu úmrtí, nemá toto již vliv 

na platbu členských příspěvků, jelikož je rozhodující stav členské základny k 31.12. 

předchozího roku. 

2. Hlášení o činnosti je možno odevzdat prostřednictvím zaheslované přílohy emailu na adresu 

osh.prachatice@gmail.com, prostřednictvím vyplnění v evidenci SDH nebo prostřednictvím 

odevzdání hlášení do kanceláře OSH. Originál s razítkem a podpisy následně VŽDY 

ODEVZDEJTE do kanceláře OSH. 

3. Uvedení stavu evidence daného SDH je možno provádět do 29.12. prostřednictvím návštěvy 

Kanceláře OSH nebo prostřednictvím emailu. Vždy je nutné odevzdání formuláře pro odhlášení 

člena (kompletní postup viz. Článek 5 této směrnice). 

4. Platbu členských příspěvků je možno provést osobně v Kanceláři OSH Prachatice nebo 

prostřednictvím odeslání platby na účet OSH Prachatice. Číslo účtu je dostupné na webových 

stránkách www.osh-pt.cz. Variabilní symbol pro platbu je evidenční číslo SDH. Počty osob, 

za které mají být členské příspěvky uhrazeny lze najít v evidenci SDH nebo lze vznést dotaz 

na adrese osh.prachatice@gmail.com. Platba je prováděna vždy dle stavu členské základny, 

která je v oficiální evidenci SDH. 

5. Hlášení o činnosti SDH neslouží k odhlašování členů a uvedení odhlášených členů za příslušný 

rok slouží pouze jako rekapitulace a kontrolní informace pro OSH. 

6. Odhlášení členů prostřednictvím hlášenky nebude bráno v potaz, a za člena bude požadována 

platba členského příspěvku na další rok. 
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7. Do hlášení o činnosti, pokud možno, vyplňujte kompletní informace hlavně, co se telefonních 

čísel, jmen a kontaktů týče, aby bylo možno SDH následně kontaktovat a komunikovat s ním. 

8. Pokud si něčím nejste jisti, obraťte se prosím na pracovníky kanceláře OSH. 

9. Z důvodů náročnosti administrativy související s platbami členských příspěvků a 

hlášeními o činnosti SDH za uplynulý rok, není možno v LEDNU přihlašovat, odhlašovat 

a přesouvat členy v rámci členské základny OSH Prachatice.  

10. Dokud nebude odevzdáno hlášení o činnosti a zaplaceny členské příspěvky, nebude SDH 

umožněno přihlašování, odhlašování a přesouvání členů do doby, než bude stav napraven. 

11. V příloze č. 6 této směrnice naleznete návod k vyplnění „HLÁŠENKY“. 

 

Článek 9 

Přístup SDH do evidence členů 

 

1. SDH je možno udělit přístup do evidence SDH. Jedná se o přístup pasivní, tudíž nejsou 

umožněny administrátorské změny. Jediným údajem, který v rámci svého SDH lze měnit jsou 

jednotlivé fotografie u členů SDH. Ostatní údaje v evidenci mění pouze pracovníci OSH, KSH 

a pracovníci Kanceláře SH ČMS. 

2. Za každé SDH je výborem SDH zvolen jeden zástupce, který přístup obdrží. Osobu je možno 

změnit po písemné žádosti SDH. 

3. Před udělením přístupových údajů je nutné seznámení se směrnicí o ochraně osobních údajů 

a podepsání potřebných dokumentů v kanceláři OSH. 

4. Přístup lze udělit i dodatečně v případě zájmu. Ve všech záležitostech evidence SDH 

se obracejte na kancelář OSH a její pracovníky. 

 

Článek 10 

Práva subjektu údajů 

 

1. Člen SH ČMS (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života klienta nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může člen požádat správce či zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, 

aby správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, poskytování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

2. Je-li žádost člena shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil 

se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

3. Subjekt údajů má v případě, že jeho osobní údaje jsou zpracovány pro účely správce údajů 

nebo pro účely někoho dalšího, právo vznést kdykoliv námitku proti takovému zpracování. 

Námitku lze vznést na adrese správce údajů. Pokud bude námitka vznesena, bude správce údajů 

oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů, a dále tehdy, pokud půjde 

o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

4. Subjekt údajů má právo na výmaz. Toto právo (právo být zapomenut) představuje v Obecném 

nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna 

alespoň jedna podmínka: 



a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány, 

b. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 

c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování, 

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

e. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.  

 

Článek 11 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 25.05.2018 a byla schválena výkonným výborem OSH 

Prachatice dne 14.05.2018 

2. Se všemi zpracovateli osobních údajů a osobami, které mají přístup k osobních a dalším 

údajům, byly podepsány dohody o mlčenlivosti, které jsou uloženy v Kanceláři OSH. 

3. V důsledku GDPR nebudou nadále na stránkách www.osh-pt.cz k nahlédnutí a ke stažení 

kontakty na jednotlivá SDH. V případě potřeby kontaktu na některý sbor v rámci OSH 

Prachatice je možno kontaktovat kancelář OSH a požádat o poskytnutí informace. 

4. Přílohy této směrnice jsou: 

a. Příloha č. 1 – informace o zpracování osobních údajů v rámci SH ČMS 

b. Příloha č. 2 – evidenční karta (přihláška člena) – dospělí 

c. Příloha č. 3 – evidenční karta (přihláška člena) – mladí hasiči 

d. Příloha č. 4 – odhláška člena 

e. Příloha č. 5 – přestupní karta člena 

f. Příloha č. 6 – návod k vyplnění hlášení o činnosti SDH 

g. Příloha č. 7 – Žádost člena o prověření osobních údajů u správce údajů a zpracovatele 

 

 

 

 

 

  starostka OSH Prachatice 

 

 

náměstek pro vnitroorganizační záležitosti

Ing. Bc. Helena Kotrcová  Libuše Tremmelová
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PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENA SH ČMS 

 

 



PŘÍLOHA Č. 2 – EVIDENČNÍ KARTA (PŘIHLÁŠKA) ČLENA – dospělí 

 



PŘÍLOHA Č. 3 – EVIDENČNÍ KARTA (PŘIHLÁŠKA) ČLENA – mladí hasiči 

 

 



PŘÍLOHA Č. 4 – ODHLÁŠKA ČLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 5 – PŘESTUPNÍ KARTA ČLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 6 – NÁVOD K VYPLNĚNÍ HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH 

 



 



PŘÍLOHA Č. 7 – ŽÁDOST ČLENA O PROVĚŘENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U SPRÁVCE ÚDAJŮ 

 


