V Praze dne 12. června 2018
č. j.: ÚCK/382/2018
Všem farním a seniorátním sborům
Českobratrské církve evangelické
Ochrana osobních údajů v ČCE – často kladené dotazy
Vážené sestry, vážení bratři,
na základě připomínek ze sborů si Vám dovoluji zaslat odpovědi na několik často kladených
dotazů týkajících se ochrany osobních údajů v ČCE.
S bratrským pozdravem
Adam Csukás
právník ÚCK ČCE
1. Zaslaný návod je těžko srozumitelný.
Návod vznikl přepracováním původního textu, který v rámci spolupráce mezi Českou
biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví (ERC) v oblasti ochrany
osobních údajů získaly k užívání členské církve ERC. Evropské nařízení má více než
80 stran, původní „katolický“ návod více než 40 stran (bez příloh). Právník ÚCK
ve spolupráci s vedoucím tajemníkem ÚCK připravil zjednodušenou verzi návodu určenou
pro potřeby sborů ČCE. Tento text na svém zasedání projednala i synodní rada, která vznesla
další návrhy na zjednodušení, které byly do textu následně zapracovány. Pokud text
shledáváte v některých ohledech nesrozumitelným, zašlete, prosím, své připomínky
pověřenci pro ochranu osobních údajů (pravnik@e-cirkev.cz).
2. Jak se vztahuje GDPR na pořizování a zveřejňování fotografií?
Obvyklé sborové zpravodajství, tj. pořizování a zveřejňování fotografií z akcí sboru, není
zpracováním osobních údajů, a tudíž nespadá do režimu GDPR, ale do režimu ochrany
osobnosti podle občanského zákoníku. Ten v ustanovení § 89 stanoví, že „podobizna nebo
zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka […] pořídit nebo použít
přiměřeným způsobem […] k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové,
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televizní nebo obdobné zpravodajství.“ V praxi to znamená, že můžete pořizovat
a zveřejňovat fotografie z akcí sboru jako dosud. Vyvarujte se však nepřiměřených
zásahů do soukromí svých členů. Např. při křtu dítěte požádejte rodiče o vyjádření souhlasu
se zveřejněním fotografie z obřadu, příp. i s uvedením jména dítěte při fotografii. Nejde však
o souhlas se zpracováním osobních údajů.
3. Co znamená GDPR pro matriky, sborové kartotéky a seznamy hlasovných údů?
Zpracování osobních údajů v matrikách, sborových kartotékách (včetně FARPR)
a v seznamech hlasovných údů jednoznačně spadá do kategorie zpracování na základě
právního důvodu oprávněného zájmu sboru, tj. vždy bez souhlasu. O souhlas se
zpracováním osobních údajů v těchto případech nikdy nežádejte. V praxi to znamená, že se
jednotliví členové církve nemohou domáhat výmazu osobních údajů z kartoték
a matrik. GDPR navíc výslovně počítá s tím, že církve mohou zpracovávat i údaje členů
vystoupivších nebo zemřelých.
Pokud shledáváte některé údaje, které se dosud v matrikách uvádějí, nadbytečnými
(např. náboženské vyznání rodičů dospělého křtěnce), sdělte to pověřenci pro ochranu
osobních údajů (pravnik@e-cirkev.cz), aby Vaše podněty mohly být využity při revizi
Pravidel evidence členů.
V praxi to znamená, že se po bezpečnostní stránce stačí omezit na bezpečné uložení matrik
a kartoték. V případě, že jsou kartotéky k dispozici pouze v elektronické podobě, znamená
to bezpečné uložení v počítači pod heslem. Nicméně je potřebné vyhotovit
ke zpracovávaným údajům výkazy, jejichž vzory jsou obsaženy v přílohách rozeslaného
manuálu, protože tyto výkazy vyžaduje GDPR.
4. Lze zveřejňovat data narození členů sboru? Lze v ohláškách, sborových časopisech
nebo na internetových stránkách sboru přát členům sboru k narozeninám?
Data narození členů sboru je zakázáno zveřejňovat bez souhlasu dotčených osob již více než
18 let, a to jakýmkoliv způsobem. V ohláškách lze doporučit formulaci následujícího znění:
„V následujícím týdnu oslaví narozeniny (významné životní jubileum) sestra
(bratr) …“ Tato formulace neprozrazuje datum narození ani věk. Uvádět v ohláškách datum
narození nebo věk by bylo možné pouze s výslovným souhlasem dotyčné osoby.
Nedoporučuje se zveřejňovat datum narození ani věk jubilantů na internetových stránkách
sboru ani ve sborových časopisech, protože jednou vyslovený souhlas lze kdykoliv odvolat.
5. Za jakých podmínek lze rozesílat sborové dopisy a hromadné e-maily?
Sborové dopisy a hromadné e-maily lze členům sboru rozesílat pouze na základě jejich
souhlasu. Tento souhlas by měl být písemný. Pro jeho získání použijte nově rozeslanou
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přílohu C, která je součástí této sborové zásilky. Text uvedený v příloze umístěte
na hlavičkový papír sboru, aby bylo jasné, kterému sboru se souhlas uděluje. Podepsané
souhlasy uschovejte. V případě, že text nevyhovuje potřebám Vašeho sboru, obraťte se,
prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (pravnik@e-cirkev.cz). Vzorový souhlas
předpokládá, že sbor již zveřejnil informaci o zpracování osobních údajů na sborové
vývěsce a na internetových stránkách sboru.
Hromadné e-maily rozesílejte se skrytými příjemci, tj. jako adresu příjemce uveďte adresu
odesílatele, a do skryté kopie (Bcc) uveďte adresy příjemců zprávy. Příjemci zprávy tak
neuvidí adresy ostatních příjemců.
V každém e-mailu by měla být uvedena informace o tom, jak se lze z odběru zpráv odhlásit.
Pro rozesílání hromadných e-mailů můžete využívat též komerční služby (např.
MailChimp), které proces přihlašování, odhlašování a rozesílání do značné míry
automatizují.
6. Co dělat s informací o zpracování osobních údajů (přílohou A)?
Informaci vyplňte, vytiskněte, podepište a založte do registratury k jiným důležitým
dokumentům. V případě zájmu do ní nechte nahlédnout členy sboru. Kopii vystavte na
sborové vývěsce. Na internetových stránkách sboru zveřejněte elektronickou verzi bez
podpisu; podpis v tomto případě nehraje roli.
7. Musíme něco někam hlásit?
Nikam nic hlásit nemusíte, ani Úřadu pro ochranu osobních údajů, ani synodní radě, ani
Ústřední církevní kanceláři. Pokud budete mít při uplatňování GDPR nějaké potíže, obraťte
se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (pravnik@e-cirkev.cz).
8. Uskuteční se v ČCE školení o ochraně osobních údajů?
Pokud máte v seniorátu zájem o školení o ochraně osobních údajů, přihlaste se u pověřence
pro ochranu osobních údajů (pravnik@e-cirkev.cz). Z kapacitních důvodů není možné
organizovat školení po farních sborech, do úvahy připadají seniorátní školení a školení
v Praze.
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