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Stručný přehled povinností vyplývajících z tohoto organizačního pokynu:
• Sdělit podmínky za jakých budou osobní údaje v HB zpracovávány. A to při přihlášení na akci
nebo před vstupem do HB.
• Dodržet pravidla zpracování osobních údajů a zajistit jejich zpracování pouze pověřenými osobami
(např. nepředávat osobní údaje nepověřeným a dalším osobám, držet v tajnosti přidělený přístup do
BIS, držet prezenční listiny a přihlášky nepřístupně nepověřeným osobám, atd.).
• Zpracovávané osobní údaje využívat jen k vymezeným účelům (např. kontaktování členů
a účastníků v rámci činnosti HB, ne však již s jinými aktivitami nebo fotografie využívat jen v rámci
webů či tiskovin HB ne však jiných, apod.).

1. Úvodní ustanovení
a) Tento organizační pokyn v návaznosti stanovuje postupy pro zpracování osobních údajů při činnosti Hnutí
Brontosaurus a jeho organizačních jednotek. Vymezuje členům a dalším osobám účastnícím se na zpracování
údajů práva a povinnosti.
b) Tento organizační pokyn vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona na ochranu osobních údajů a
navazuje na organizační pokyn 3.4 Registrace členů a odvod členských příspěvků.

2. Definice pojmů
•
•
•
•

•

Osobní údaj – pojem vychází z nařízení, rozumí se jím jakýkoliv údaj či údaje tykající se konkrétní
osoby, kterou je možné identifikovat.
Zvláštní údaj – pojem vychází z nařízení, patří do něj vyjmenované typy osobních údajů, zejména o
zdravotním stavu, filozofickém a náboženském přesvědčení a další.
Zpracování osobních údajů – zahrnuje v zásadě jakoukoliv systematickou činnost související s osobními
údaji (např. jejich shromažďování, úprava, používání aj.).
Pověřená osoba – každá osoba, podílející se na zpracovávání osobních údajů (organizátoři akcí, vedoucí
oddílů, předsedové a hospodáři ZČ, RC a klubů a jimi pověřené osoby, zaměstnanci ústředí Hnutí
Brontosaurus, členové Kontrolní revizní komise, předseda a místopředsedové HB, vedoucí odborných
sekcí HB).
BIS – zabezpečený online informační systém Hnutí Brontosaurus (dále HB), který́ je využíván mimo jiné
pro zpracování osobních údajů.
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3. Účel zpracovávání osobních údajů
Hnutí Brontosaurus a jeho organizační jednotky (jako hlavní spolek a pobočné spolky) jsou společní správci
zpracovávající osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti. Konkrétně se vymezuje účel
nakládání s osobními údaji takto:
a) zajištění veškeré činnosti vyplývající z programových cílů HB a Stanov HB (dále Činnost),
b) evidence členů,
c) kontaktování člena a účastníka, popř. u mladších 15 - let jeho zákonných zástupců při zajištění Činnosti. HB
využívá v předem stanovené frekvenci také hromadných e-mailových informačníků svým členům a účastníkům,
pokud jeho odebírání neodmítnou. Hromadná e-mailová sdělení z vlastní iniciativy HB zasílá pouze mimořádně.
d) evidence účastníků akcí pořádaných HB či jeho organizační jednotkou, včetně evidence nečlenů HB,
e) naplňování poslání HB prostřednictvím informačního servisu členům a účastníkům akcí a udržování kontaktu
s účastníky a členy bývalými,
f) naplnění povinností uložených HB, zejména při čerpání finančních prostředků z rozpočtů orgánů státní správy a
samosprávy, ochraně dětí a mládeže nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

4. Účel zpracovávání zvláštních osobních údajů
HB a jeho organizační jednotky (jako hlavní spolek a pobočné spolky) jsou společní správci zpracovávající
zvláštní údaje z důvodu:
• ochrany zdraví a života svých členů a účastníků akcí (nečlenů) na veškerých akcích HB či jeho
organizačních jednotek, kdy organizace přebírá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví ve vztahu
k realizovaným činnostem,
• prokázání způsobilosti organizátorů a vedoucích k účasti na akci či jejímu vedení, což zahrnuje zejména i
obecnou zdravotní způsobilost pro práci s dětmi a mládeží popř. doklad o bezúhonnosti pro výkon funkcí
v HB a jeho organizačních jednotkách.

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
K výše uvedenému účelu zpracovává HB a jeho jednotlivé organizační jednotky především osobní údaje v
následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje člena – jméno a příjmení, přezdívka, datum narození (popř. rodné číslo), údaj o pohlaví,
trvalé bydliště a identifikační údaje účastníka akce jméno a příjmení, přezdívka, datum narození, údaj o pohlaví,
trvalé bydliště.
b) kontaktní údaje členů a účastníků akcí – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje,
c) kontaktní údaje organizátorů akcí – kontaktní telefon, e-mail popř. adresa a další obodobné údaje,
d) údaje o činnosti v HB – účast na akcích, dosaženou kvalifikaci ve vzdělání HB, zastávané funkce, popř. další
údaje o činnosti v rámci HB,
e) údaje o zdravotním stavu související s činností člena nebo účastníka akce nezbytné pro posouzení zdravotního
stavu pro účast na Činnosti - např. plavecké, schopnosti, zdravotní pojišťovna, užívané léky, vyjádření o
způsobilosti k účasti na akcích a podobné údaje, zdravotní omezení,
f) identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce v případě, že členem je osoba nezletilá – jméno, příjmení a
kontaktní údaje, popř. profese a další podobné údaje,
g) potvrzení o způsobilosti účastnit se Činnosti HB či zastávat funkce v HB – zejména potvrzení lékaře o
způsobilosti pracovat s dětmi a mládeží, prohlášení o občanské bezúhonnosti, výpis z trestního rejstříku,
h) podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající zpravidla při
dokumentaci Činnosti.

6. Zpracovávání osobních údajů po skončení členství, účasti na Činnosti HB
HB a jeho jednotlivé organizační jednotky mohou se souhlasem zpracovávat osobní údaje člena v rozsahu
uvedeném v bodu 6, písm. a) až c) a i) výše a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže
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vymezeným účelům, nejdéle však po dobu 50 let po skončení jeho členství v HB či u nečlenů 20 let od poslední
účasti na akci HB.Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:
a) obnovení údajů o členství příslušného člena v HB, pokud se člen rozhodne do HB znovu vstoupit,
b) informování bývalého člena o akcích organizovaných HB nebo jeho organizačními jednotkami,
c) ochrana oprávněných zájmů HB a jeho organizačních jednotek, doložení evidence členů a účastníků akcí
kontrolním orgánům poskytovatelů dotací, donátorů a státní správy.
Stejná pravidla se použijí i pro osobní údaje organizátorů akcí, přičemž jejich kontaktní údaje jsou veřejně
dostupné v souvislosti s profilem konkrétní akce, a to i po jejím skončení, dokud nejsou z tohoto profilu postupem
podle tohoto org. pokynu odstraněny.
Kontaktní údaje osob, které zastávají funkce členů statutárních a kontrolních orgánů HB jsou předávány v souladu
se zákonem do rejstříku spolků vedeného příslušným soudem a tam jsou zveřejňovány v souladu s příslušným
zákonem, a to i po té, co funkce člena daného orgánu zanikla.

7. Přihláška a prezenční listina
7.1. Přihlášení do HB a na akce HB a jeho organizačních jednotek
HB a jeho jednotlivé organizační jednotky zpracovávají osobní údaje členů ve výše uvedeném rozsahu od
okamžiku, kdy člen předá vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů a nebo
od doby kdy účastník akce uvede své údaje na prezenční listinu, čímž projeví souhlas se zpracováním svých
osobních údajů.
Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů je nedílnou součástí vstupu do HB, členství v něm a účasti
na jeho Činnosti a akcích. Souhlas se vztahuje na všechny organizační jednotky HB. Tento souhlas člen, případně
jeho zákonný́ zástupce, potvrzuje na přihlášce do organizace a účastník akce nebo jeho zákonný zástupce na
přihlášce a dalších dokumentech, pomocí nichž se tato data shromažďují.
Přílohou č. 1 tohoto organizačního pokynu je závazný text minimálního rozsahu poučení k přihlášce člena (jako
součást vzoru přihlášky), jenž jej seznamuje s jeho právy a povinnostmi při zpracovávání osobních a citlivých
údajů.
Přílohou č. 2 tohoto organizačního pokynu je závazný text minimálního rozsahu poučení k přihlášce účastníka
akce či prezenční listiny, kde účastníci uvádějí své osobní údaje.
Potvrzení členské přihlášky může kromě fyzické formy proběhnout i elektronicky přes webový formulář na
stránkách HB či příslušné organizační jednotky.
Součástí přihlášky člena či účastníka nebo prezenční listiny z akce je také souhlas s využitím obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů, tykajících se jeho osoby, pro potřeby HB a jeho organizačních jednotek.
Tento souhlas může člen či účastník akce odejmout, ať již pro konkrétní záznamy či obecně. Je-li souhlas odňat,
HB a jeho organizační jednotky budou postupovat dle zákona.
7.2. Archivace přihlášky a prezenční listiny
Přihlášku obsahující potvrzení uchová příslušná organizační jednotka po dobu členství člena a nejméně 10 dalších
let, nejdéle však 50 dalších let.
Prezenční listiny s údaji účastníků akcí obsahující souhlas uchová organizační jednotka nejméně pět let po
skončení dané akce, nejdéle však 20 dalších let.
7.3. Povinnosti člena a účastníka akce
Člen či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a pravdivé údaje vymezené organizačním
pokynem 4.3 pro registraci členů, v případě členů mladších 15 let dále kontaktní údaje o alespoň jednom
zákonném zástupci. Účastník akce nebo zákonný zástupce je povinen úplné a pravdivé údaje o sobě nebo dítěti,
které zastupuje.
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V případě neposkytnutí těchto údajů člen/účastník nemůže být přijat do HB/na danou akci. Poskytnutí ostatních
osobních údajů je dobrovolné.
Člen, případně také jeho zákonný́ zástupce, je povinen udržovat údaje povinné pro registraci v aktuálním stavu. Při
změně některého z nich neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce nahlásí změnu předsedovi základního
článku či regionálního centra (nebo v ZČ či RC osobě pověřené evidencí členů) nebo vedoucímu klubu. Volní
členové tyto změny hlásí na ústředí HB.

8. Způsob a prostředky ke zpracování osobních údajů
HB a jeho jednotlivé organizační jednotky postupují při zpracování osobních údajů podle Zákona, tohoto
organizačního pokynu a dalších vnitřních předpisů HB. Osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými osobami.
HB a jeho jednotlivé organizační jednotky nesmějí bez souhlasu příslušného člena či účastníka akce předat jeho
osobní údaje třetí osobě, ledaže jím takovou povinnost ukládá závazný́ právní předpis. HB a jeho jednotlivé
organizační jednotky mohou v přiměřeném rozsahu zveřejnit osobní údaje členů souladu s účelem dle bodu 3,
kteří vykonávají funkce v HB nebo jeho jednotlivých organizačních jednotkách, či se o ně ucházejí.
Originální písemnosti obsahující osobní údaje (např. přihlášky členů, prezenční listiny, aj.) musí příslušné osoby
chránit před ztrátou a odcizením, a pokud je to vhodné, přechovávat tyto v uzamykatelných skříních. Přístup k
těmto písemnostem je omezen pouze na pověřené osoby.
Pro zpracování osobních údajů elektronicky je určen zejména Brontosauří informační systém (dále BIS), jehož
provozovatelem je HB, a který́ je odpovídajícím způsobem zabezpečen. Každá osoba, která má zřízen přístup do
BISu, obdrží své přihlašovací jméno a heslo, které je povinna uchovávat v tajnosti.
Přístupy do BIS pro zaměstnance a členy orgánů HB uděluje programový ředitel HB nebo jím pověřená osoba na
ústředí Hnutí Brontosaurus. Přístupy do BIS jsou přidělovány osobám pověřeným ke zpracování osobních údajů
s různou mírou oprávnění nakládat s údaji v BIS a to dle funkce těchto osob v HB a účelu za kterým jsou osobní
údaje pověřeni zpracovávat.
Mezi tyto pověřené osoby patří:
- pracovníci ústředí HB
- členové kontrolní a revizní komise
- statutární zástupci HB a pověření členové výkonného výboru
- vedoucí odborných sekcí
Přístupy do BIS pro organizační jednotky uděluje programový ředitel HB nebo jím pověřená osoba na ústředí
Hnutí Brontosaurus na základě žádosti Předsedy ZČ, RC nebo Klubu HB o přidělení přístupu pověřené osobě,
která přístup potřebuje pro výkon své činnosti v HB.
Takovýto přístup je omezen na údaje o členech a účastnících akcí příslušné organizační jednotky – základního
článku, klubu, regionálního centra.
Veškeré přístupy jsou zaznamenány a přiděleny jednotlivým osobám až po jejich podpisu prohlášení o nakládání
s osobními údaji (viz příloha č. 3)
Za přístupy přidělené pověřeným osobám v organizační jednotce zodpovídají jednotlivé pověřené osoby. Předseda
ZČ, RC nebo Klubu HB je povinen v co nejkratší možné lhůtě ohlásit jakékoli změny v seznamu pověřených
osob. Předseda ZČ, RC, Klubu HB zajistí poučení pověřených osob o jejich povinnostech při zpracování osobních
údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány na všech úrovních a organizačních jednotkách, neboť jsou potřebné k zajištění
agendy spojené s jejich účelem. Citlivé údaje jsou zpracovávány pouze v organizačních jednotkách na té úrovni,
kde jsou nezbytně nutné k zajištění ochrany zdraví člena či účastníka.
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9. Povinnosti pověřených osob
Pověřená osoba je povinna:
a) zajistit podle svých sil naplňování tohoto organizačního pokynu v rozsahu působení a odpovědnosti pověřené
osoby,
b) zpracovávat osobní a citlivé údaje výhradně ve výše uvedeném rozsahu a účelu, ve shodě s ustanoveními
nařízení, tohoto organizačního pokynu a dalších vnitřních předpisů HB,
c) získávat souhlas se zpracováním osobních údajů od členů a účastníků akcí dle tohoto organizačního pokynu,
d) zpracovávat osobní údaje členů pouze v rozsahu pověření a úkolů, které jim byly stanoveny; e) dbát na
správnost zpracovávaných osobních údajů.
Pověřená osoba je povinna předcházet neoprávněnému přístupu třetích osob ke zpracovávaným osobním údajům.
Zejména nesmí:
a) sdělovat třetím osobám svá přístupová hesla k BIS a jiným databázím, obsahujícím osobní údaje.
b) umožnit neoprávněným osobám přístup k osobním údajům jakýmkoliv způsobem,
c) sdělovat jakékoliv osobní nebo citlivé údaje nepovolaným osobám.
Pověřená osoba zachovává mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních i po skončení
zpracovávání údajů.

10. Povinnosti HB a jeho organizačních jednotek
Každá organizační jednotka včetně ústředí HB:
a) určí pověřené osoby v rámci organizační jednotky (např. ustavením do funkce),
b) stanoví každé pověřené osobě rozsah a způsob zpracování osobních a citlivých údajů, jak pro listinnou formu,
tak pro BIS přiřazením odpovídající úrovně přístupových práv,
c) poučí pověřené osoby a zajistí jejich podpis Prohlášení o nakládání s osobními údaji (s tím, že u Výkonného
výboru, Kontrolní a revizní komise a Sekcí tuto povinnost zajišťuje ústředí HB),
d) řeší stížnosti členů vznesené v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů a poskytuje oprávněnému žadateli
informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

11. Práva člena HB
Ve vztahu ke zpracování osobních údajů má člen HB i jiný subjekt údajů zejména následující práva:
a) právo znát údaje, které o něm vede HB jako celek i jeho konkrétní organizační jednotka,
b) právo na výmaz jakýchkoli osobních údajů po ukončení členství formou anonymizace, ledaže má ve vztahu k
těmto osobním údajům HB nebo jeho organizační jednotka povinnost tyto po určitou dobu po zániku členství
uchovávat podle závazného právního předpisu,
c) obrátit se na statutární orgán příslušné organizační jednotky či kontrolní a revizní komisi HB s žádostí o
nápravu, zjistí-li porušení Zákona či této směrnice.

12. Likvidace osobních a zvláštních osobních údajů
12.1. Likvidace zvláštních osobních údajů
Citlivé údaje člena HB a účastníka Činnosti HB a jeho jednotlivé organizační jednotky zpracovávají do doby
ukončení jeho členství nebo do ukončení Činnosti, které se účastník účastní.
12.2. Likvidace osobních údajů
HB a jeho jednotlivé organizační jednotky provedou likvidaci osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co
pomine účel jejich zpracovávání.
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Pokud dal člen nebo účastník souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, pak v případě požadavku člena či
účastníka na likvidaci těchto osobních údajů před lhůtou stanovenou tímto organizačním pokynem a uplynutí
členství či účasti na Činnosti, písemně podaného Kanceláři ústředí HB a ZČ, RC nebo klubu, HB bez zbytečného
odkladu provede likvidaci těchto osobních údajů v rozsahu stanoveném závazným právním předpisem. Tento
odstavec se nevztahuje na případy, kdy má HB nebo jeho organizační jednotka povinnost osobní údaje po určitou
dobu po zániku členství uchovávat podle závazného právního předpisu.
12.3. Způsob likvidace údajů
Likvidace osobních a citlivých údajů probíhá následujícím způsobem:
a) skartace originálních písemností – obsahující osobní údaje člena
b) anonymizace údajů v počítačových databázích – jméno, příjmení, adresa bydliště a část rodného čísla za
lomítkem jsou přepsány standardním textovým řetězcem označujícím likvidaci osobních údajů; takto
anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely,
c) znepřístupnění údajů v počítačových databázích – po ukončení členství určitého člena jsou jeho osobní údaje
týkající se členství v HB, které HB nebo jeho organizační jednotka zpracovává pro splnění povinností
vyplývajících ze závazných právních předpisů nepřístupné pro jiné účely, než naplnění povinností uložených HB
platným právním řádem.
Přístup k archivním médiím obsahujícím osobní údaje, které nelze anonymizovat,je omezen pouze na pracovníky
a funkcionáře HB a organizačních jednotek, kteří k tomu byli písemně zmocněni ředitelem HB respektive
předsedou organizační jednotky. Osobní údaje uložené na těchto archivních médiích, ve vztahu ke kterým již
pominul účel jejich zpracovávání, budou v pravidelných intervalech likvidovány.

13. Závěrečná ustanovení
Výjimku z tohoto organizačního pokynu může udělit Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus.
Tento organizační pokyn nabývá účinnosti dnem schválení.
Verze: 2
Schválil: Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus
Dne: 28. 6. 2018
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Přílohy:
Příloha č. 1 VZOR členských přihlášek s minimálním rozsahem poučení

Přihláška člena do ZČ/RC/klubu Hnutí Brontosaurus
.............................................
Jméno: …….……………….... Příjmení: ………………..…………
Datum narození: ……..………

Mobil ………….......................

E-mail: ……………...………..……

Trvalé bydliště:
Ulice a č.p.: ……….……....

Město, obec: ………...….….…...

PSČ: ……….…...................
Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště) :
Ulice a č.p.: ……………....

Město, obec: ……………..……....

PSČ: ……….…...................
Tímto
se
přihlašuji
do
ZČ/RC/klubu
HB
…………………………………..
a souhlasím s užíváním uvedených údajů pro potřeby tohoto ZČ/RC/kubu HB
a Hnutí Brontosaurus ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – viz poučení*.
Souhlasím s programovými cíli Hnutí
a povinností z členství vyplývajících**.

Brontosaurus

a

jsem

si

vědom

svých

práv

Zavazuji se zároveň zaplatit příslušný členský příspěvek***.
V následujících letech budu v případě zájmu prodlužovat členství pouze uhrazením členského
příspěvku.
Datum: …………………………..…

podpis: …………………….…..……

*Poučení ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB)
a shora uvedená organizační jednotka HB. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění
činnosti HB, evidence členů, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti
HB a za účelem splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a stanovených podmínek
pro poskytnutí finanční aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených
podmínkách.
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Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o
vašich právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové adrese
http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu
přihlášky.
Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních
údajů. Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl osobně.
Svým podpisem uděluji souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam z akce
pořádané některým ze správců, na němž je zachycena má podobizna nebo jiné projevy
osobní povahy při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem
dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Tento souhlas je kdykoli
odvolatelný způsobem uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních
údajů.
**Programové cíle Hnutí Brontosaurus
1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi
ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.
2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat
jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.
3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat
zejména
mladým
lidem
vytvářet
kolektivy
umožňující
pocit
sounáležitosti,
uznání
a seberealizace.
***Výše členských příspěvků: min. 150 Kč pro dětské členy, min. 100 Kč do 26 let (včetně), min. 350
Kč nad 26 let, min. 350 Kč rodinné členství základní člen + 25 Kč rodinné členství u dalších členů
rodiny.
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Přihláška dětského člena* do ZČ Hnutí Brontosaurus
.............................................
Jméno: ……………….….... Příjmení:

.....................…………..……

Ulice a č.p.: …………….... Město, obec: ……………..…….….…...
PSČ: ……….…................... Rodné číslo: ………………..…………
Mobil dítě: …………............ Mobil rodiče : ………………..….........…
E-mail dítě: ………………… E-mail rodiče: …………….……………..
Zdravotní pojišťovna a číslo pojišťovny: ……………………………….
Tímto přihlašuji syna/dceru do ZČ HB ....................................................
a souhlasím s užíváním uvedených údajů pro potřeby tohoto ZČ HB a
Hnutí Brontosaurus ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – viz
poučení**.
Za dítě souhlasím s programovými cíli HB***.
Zavazuji se zároveň zaplatit za dítě členský příspěvek ve výši min. ____
Kč na kalendářní rok****.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………….
Datum: …………………

podpis: …………..……

* Do 15 let
**Poučení ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB)
a shora uvedený pobočný spolek HB. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění činnosti
HB, evidence členů, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti HB a za
účelem splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a stanovených podmínek pro
poskytnutí finanční aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených
podmínkách.
Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o
vašich právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové adrese
http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu
přihlášky.
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Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních
údajů. Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl jakožto oprávněný zákonný
zástupce osoby mladší 15 let.
Svým podpisem uděluji za shora uvedené dítě souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či
zvukový záznam akce pořádané některým ze správců, na němž je zachycena podobizna nebo
jiné projevy osobní povahy dítěte při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za
účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Tento souhlas je kdykoli
odvolatelný způsobem uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních
údajů.
***Programové cíle Hnutí Brontosaurus
1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi
ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.
2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat
jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.
3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat
zejména
mladým
lidem
vytvářet
kolektivy
umožňující
pocit
sounáležitosti,
uznání
a seberealizace.
***Výše členských příspěvků: min. 150 Kč pro dětské členy, min. 100 Kč do 26 let (včetně), min. 350
Kč nad 26 let, min. 350 Kč rodinné členství základní člen + 25 Kč rodinné členství u dalších členů
rodiny.
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Příloha č. 2 Minimální rozsahu poučení k přihlášce účastníka akce či k prezenční listině akce
Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) a shora
uvedená pobočný organizační jednotka HB. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění činnosti HB,
evidence účastníků, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti HB a za účelem
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a stanovených podmínek pro poskytnutí finanční
aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených podmínkách.
Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich
právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové adrese
http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu přihlášky.
Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů.
Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl osobně, popřípadě jakožto oprávněný zákonný
zástupce osoby mladší 15 let.
Svým podpisem uděluji souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam akce, na němž
je zachycena má podobizna nebo jiné projevy osobní povahy při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus,
mohly být použity za účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Stejný
souhlas uděluji jako zákonný zástupce dítěte za toto dítě. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný
způsobem uvedeným v odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů.

12

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 5.2
Nakládání s osobními údaji a Brontosauří informační sytém
Příloha č. 3 Znění Prohlášení o nakládání s osobními údaji
Prohlášení o nakládání s osobními údaji
Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen o zásadách zpracovávání osobních a zvláštních osobních údajů při
činnosti Hnutí Brontosaurus a jeho organizačních jednotek. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil(a)
s Organizačním pokynem (dále OP) HB č. 5.2 „Nakládání s osobními údaji a Brontosauří informační
sytém“. Zavazuji se jako pověřená osoba pro zpracování osobních, popř. zvláštních osobních údajů
řídit se tímto OP, dalšími související vnitřními předpisy HB a ustanoveními nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona na ochranu osobních údajů ákona o ochraně osobních
údajů.
Zejména se zavazuji:
• zpracovávat a využívat osobní a zvláštní osobní údaje výhradně v rozsahu a účelu
uvedeném v příslušném OP, ve shodě s ustanoveními nařízení a zákona,
• poskytovat potřebná poučení o zpracování osobních a citlivých údajů členům a
účastníkům akcí dle příslušného OP,
• dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů,
• předcházet neoprávněnému přístupu třetích osob ke zpracovávaným osobním údajům tedy
zejména tím, že nebudu žádným způsobem sdělovat třetím osobám svá přístupová hesla
k BIS) a jiným databázím, obsahujícím osobní údaje.
• zamezit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a nesdělovat jakékoliv
osobní nebo citlivé údaje nepovolaným osobám.
• Sledovat změny v pravidlech Hnutí Brontosaurus pro nakládání a ochranu osobních údajů a
řídit se jimi.
• Nezpůsobit úmyslně nebo z nedbalosti nedostupnost, ztrátu integrity nebo odstranění osobních
údajů zpracovávaných Hnutím Brontosaurus.
• Nezneužívat bezpečnostní chyby v informačním systému. Objevené bezpečnostní chyby jsem
povinen bez zbytečného odkladu nahlásit ústředí Hnutí Brontosaurus nebo statutárnímu orgánu
či kontrolnímu orgánu Hnutí Brontosaurus.
Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby předávající přístup do BIS a vedoucí poučení o nakládání s
osobními údaji:
Funkce

Jméno a příjmení

Uživatel v BIS

Datum

Podpis

předseda
hospodář
organizátor
organizátor
organizátor
vedoucí oddílu
vedoucí oddílu
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Příloha č. 4 Rozsah oprávnění přístupů do BIS a rozsah zpracování osobních údajů pro jednotlivé funkce
pro jednotlivé funkce
Tato příloha stanoví rozsah zpracování osobních údajů osobám ve funkcích HB a jeho organizačních jednotek.
Rozsah zpracování může být při ustavení do funkce změněn, nemůže však být omezen natolik, aby bránil
dotyčnému vykonávat řádně svou funkci.
Příloha dále informativně uvádí, jaká role v informačním systému BIS se nejvíce blíží popsanému rozsahu
oprávnění.
a) Vedoucí oddílu Brďo, vedoucí celoroční dobrovolnické skupiny mládeže, klubu pro mládež
Vedoucí oddílu Brďo, vedoucí dobrovolnické skupiny či klubu pro mládež je oprávněn v plném rozsahu
zpracovávat osobní údaje členů těchto skupin, a to včetně údajů zvláštních vyžaduje-li to charakter činnosti.
V BIS tento rozsah zachycuje role ORG.
b) Organizátor HB, ZČ, RC nebo klubu
Organizátor HB, ZČ, RC nebo klubu je oprávněn v plném rozsahu zpracovávat osobní údaje účastníků akcí
organizační jednotky, jejímž byl pořadatelem. Je oprávněn zpracovávat zvláštní osobní údaje v rozsahu
odpovídajícím jeho povinnostem (např. pro zajištění uložení přihlášek či zhodnocení skutečnosti, zda je
zdravotnické zabezpečení akce ZČ, RC nebo klubu dostatečné).
V BIS tento rozsah zachycuje role ORG.
b) Statutární orgán ZČ a RC (předseda, hospodář, místopředseda) nebo vedoucí klubu
Statutární orgán organizační jednotky nebo vedoucí klubu je oprávněn v plném rozsahu zpracovávat osobní údaje
členů a účastníků akcí organizační jednotky. Je oprávněn zpracovávat zvláštní osobní údaje v rozsahu
odpovídajícím jeho povinnostem (např. pro zajištění uložení přihlášek či zhodnocení skutečnosti, zda je
zdravotnické zabezpečení akce ZČ, RC nebo klubu dostatečné).
Dále je v rámci své organizační jednotky oprávněn spravovat účty role ORG a zodpovídá za profil své organizační
jednotky.
V BIS tento rozsah zachycuje role ZC.
c) Předseda Kontrolní a revizní komise či člen Kontrolní a revizní komise HB
Členové Kontrolní a revizní komise jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provedení
kontrol.
V BIS rozsah zachycuje role KRK.
d) Hlavní organizátor akce, vedoucí akce, zdravotník akce, hospodář akce
Osoby vykonávající funkce v rámci akce jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje jejích účastníků, nejdéle však
po dobu dvou let od konání akce. Vedoucí akce a zdravotník akce jsou dále oprávněni zpracovávat zvláštní osobní
údaje v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti.
V BIS tento rozsah zachycuje role ORG na základě přidělení přístupu pověřené osobě.
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e) Vedoucí a jimi pověření členové odborných Sekcí HB zaměřených na vzdělávání (Vzdělávání a Brďo)
Funkcionáři ustavení dle Vnitřních předpisů Sekce Organizátorů Hnutí Brontosaurus a Sekce pro činnost s dětmi
jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu potřebném pro průběh vzdělávacího procesu a další práce
odborné sekce. Zvláštní osobní údaje smí zpracovávat pouze tehdy, je-li to potřeba pro zvážení způsobilosti osob
ve vztahu k udělované kvalifikaci.
V BIS tento rozsah zachycuje role EDU.
f) pracovníci Ústředí Hnutí Brontosaurus
Zaměstnanci ÚHB jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řízení a správu organizace.
Jsou oprávněni zpracovávat zvláštní osobní údaje o zdravotním stavu v případě život ohrožujících situací a při
plnění ohlašovací povinnosti vůči pojišťovnám.
V BIS tento rozsah zachycuje role KANCL.
f) programový ředitel Ústředí Hnutí Brontosaurus, popř. pověřený správce BIS
Ředitel ÚHB či jím pověřený správce jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řízení a
správu organizace a v rozsahu nezbytném pro správu Brontosaurřího informačního sytému. Jsou oprávněni
zpracovávat zvláštní osobní údaje ve stejném rozsahu a ze stejných důvodů jako ostatní pracovníci ústředí HB.
V BIS tento rozsah zachycuje role ADMIN.
h) předseda HB, místopředsedové HB, pověření členové Výkonného výboru HB
Člen Výkonného výboru HB je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů v rozsahu odpovídajícím jeho
povinnostem (zejména pro zajištění informovanosti pro své rozhodování v záležitostech tykajících HB). Zvláštní
osobní údaje smí zpracovávat pouze tehdy, je-li to potřeba pro zvážení způsobilosti osob ustavovaných do funkcí,
jejich odvolávání apod.
V BIS tento rozsah zachycuje role VB.
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