
Směrnice č. 01/2018 
Ochrana osobních údajů na Asociace pro vodu ČR z.s. 

 

Tato směrnice je vydávána za účelem zajištění ochrany osobních údajů v Asociaci pro vodu 
ČR z.s. se sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ 44994397 v souladu s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 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 dalších platných právních 
předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.  

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Tato směrnice upravuje postupy Asociace pro vodu ČR z.s. (dále i „CzWA“) jako správce 
údajů, jeho zaměstnanců a případně dalších osob při zpracování osobních údajů a stanoví 
pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů 
při činnosti CzWA.  
 

Článek 2 
Základní pojmy 

 
1. Osobními údaji se v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále i 

„Nařízení GDPR“) rozumí veškeré údaje, které umožňují přímou či nepřímou identifikaci 
osoby čili subjektu údajů v textové, obrazové i jiné, např. digitální podobě, a to včetně 
všech komunikačních údajů, kterými může být osoba identifikována v čase a místě včetně 
kybernetického prostoru. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou osobní údaje, které 
umožňují identifikovat osoby pomocí genetických, biometrických či jiných biologických 
znaků osoby včetně údajů o zdravotním stavu. 

 
2. Subjekt údajů (dále jen subjekt) je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem 

zpracování. 
 

3. Správcem osobních údajů je Asociace pro vodu ČR z.s. jako právnická osoba, která 
zpracovává osobní údaje, případně zvláštní kategorie osobních údajů. 

 
4. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 

jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytovány, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.  
 

5. Zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Pro správce 
může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo 
vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. 

 
6. Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou 
přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních 
údajů. 

 
7. Evidencí se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle 

zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo klasifikovaný podle 
funkčního či zeměpisného hlediska.  

 
8. Agendou se pro účely zpracování osobních údajů rozumí ucelený proces případně soubor 

činností, kterými se naplňuje poslání a cíle CzWA; agendami jsou zejména agendy: 

https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/spravce-osobnich-udaju/
https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/osobni-udaje/


 
a. členská základna (např. zájemci o členství, členové, odborné skupiny, ad hoc skupiny 

apod.) 
b. zahraničních vztahů  
c. marketingu a vnějších vztahů (např. hosté, účastníci konferencí, fotografie účastníků 

za účelem  zvýšení zájmu aj.)  
d. personální (např. zaměstnanci (současní i bývalí), osoby, s nimiž jsou uzavřeny 

dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, uchazeči o zaměstnání 
apod.) 

e. právní 
f. ekonomická 
g. provozní a investiční (např. dodavatelé apod.) 
h. jiná 

 
9. Souhlasem se zpracováním osobních údajů je projev vůle subjektu, kterým subjekt dává 

prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů 
pro daný účel.  

 
10. Ochranou osobních údajů se pro účely této normy rozumí zajištění správy a zabezpečení 

osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a dalšími platnými právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů.  

 
11. Zpracováním osobních údajů se pro účely této směrnice rozumí nakládání s osobními 

údaji, které zahrnuje shromažďování, uchovávání, používání a případné poskytování 
osobních údajů k různým účelům a různým stranám, jakož i veškeré úkony spojené s 
jejich správou a udržováním vč. ochrany a utajování a definovanými podmínkami 
zpracování.  

 
12. Podmínkami zpracování osobních údajů se rozumí zejména:  

 
a. místo, tj. systém (např. programové aplikace) a médium jejich uchovávání a 

zpracování,  
b. forma, tj. formát jejich uložení (uchování), 
c. doba, tj. časové vymezení, jejich uchovávání a zpracování. 

 
13. Oprávněním přístupu k osobním údajům se rozumí opatření, které stanovuje způsob 

zpracování osobních údajů.  
 
14. Porušením zabezpečení osobních údajů se rozumí porušení zajištění osobních údajů, 

které vede k náhodnému nebo úmyslnému a protiprávnímu úniku, zničení, ztrátě, změně 
nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak 
zpracovávaných osobních údajů; 
 

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je členem výboru CzWA pověřený výborem 
CzWA, který odpovídá za metodické nastavení a dohled nad souladným zajištěním 
ochrany osobních údajů na CzWA v souladu s příslušnými zákonnými normami a 
Nařízením GDPR. Údaje o pověřenci včetně kontaktu jsou uvedené na webových 
stránkách CzWA. 
 

16. Informačním systémem pro účely zpracování osobních údajů se rozumí: 
 

a. Elektronické informační systémy představující programové vybavení resp. aplikace, 
jakož i veškerá elektronická úložná média, na kterých jsou uchovávány osobní údaje 

b. Listinné informační systémy představují archivační a spisová zařízení, na kterých jsou 
ukládány informace v listinné formě obsahující osobní údaje.  

 
 
 



 
Článek 3 

Základní zásady zpracování a ochrany osobních údajů 
 
K zajištění ochrany osobních údajů na Asociace pro vodu ČR z.s. musí být při jejich zpracování 
uplatňovány tyto zásady: 
 

a. zajištění transparentnosti, zákonnosti a korektnosti účelu a způsobu zpracovávání 
osobních dat;  

 
b. jasné vymezení účelu, pro který jsou osobní data zpracovávána a podmínek jejich 

zpracování; 
 

c. omezení rozsahu shromažďovaných osobních dat na údaje nezbytné pro naplnění 
účelu jejich poskytnutí osobami; 

 
d. zajištění přesnosti a aktuálnosti zpracovávaných osobních dat tak, aby jejich obsah 

nevedl jejich zpracováním ke zkreslování údajů včetně z důvodu jejich zastarání 
 

e. omezení zpracování osobních dat pouze na dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu 
jejich uchovávání a zpracování; 
 

f. zabezpečení osobních dat a zajištění jejich integrity, utajení a ochrany vhodnými 
organizačními a technickými opatřeními před ztrátou kontroly nad nimi, 
neoprávněným, protiprávním nebo dotčenými osobami neschváleným přístupem k 
nim a jejich využívání, před jejich poškozením, ztrátou či zničením, čímž vznikají rizika 
ztráty jejich integrity, přesnosti a bezpečnosti; 

 
g. zamezení opakovanému požadování osobních údajů k jejich zpracování, včetně 

opakovaného požadování poskytování souhlasu s jejich zpracováním, leda, že by byly 
osobní údaje zpracovávány pro nový účel. 
 

Článek 4 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů má být využíván pouze v případech, kdy není 
možné využít jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů subjektu. Kvalifikovaný 
souhlas (souhlas splňující předepsané náležitosti) ke zpracování osobních údajů musí být: 

 
a. svobodný, tj. neohrožující svobodu volby subjektu,  
 
b. konkrétní, tj. pro konkrétní účel či účely zpracování,  

 
c. informovaný, tj. subjekt byl před udělením kvalifikovaného souhlasu informován o 

všech skutečnostech zpracování – o totožnosti správce, o účelu zpracování, o 
operacích zpracování a o možnosti souhlas kdykoliv odvolat)  
 

d. jednoznačný, tj. neumožňující alternativní výklad, udělený zjevným potvrzením. 
 

Článek 5 
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů v Asociaci pro vodu ČR z.s. 

 
1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství 
v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné 



identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo 
sexuální orientaci fyzické osoby. 

Článek 6 
Zabezpečení osobních údajů v Asociaci pro vodu ČR z.s. 

 
1. Písemnosti a mobilní/externí/přenosné technické nosiče informací, jimiž disponují 

zaměstnanci Asociace pro vodu ČR z.s. a které obsahují osobní údaje chráněné podle této 
směrnice, musí být uchovávány pouze v uzamykatelných skříních či zásuvkách na 
pracovišti CzWA, případně na jiných bezpečných místech nebo musí být zabezpečeny 
šifrováním. Pokud uvedené řešení není možné, musí být přijata taková organizační 
opatření, která osobní údaje řádně zabezpečí.  

 
2. Počítače a další technické prostředky, na nichž jsou uložena data obsahující osobní údaje 

chráněné podle této směrnice, musí být povinně zabezpečeny před volným přístupem 
neoprávněných osob přístupovými hesly, šifrováním či uzamčením.  
 

3. Kopie osobních údajů chráněných podle této směrnice musí být pořizovány na technické 
nosiče informací podle provozních pravidel stanovených pro jednotlivá zpracování údajů 
a uchovávány v uzamykatelných skříních na pracovištích Asociace pro vodu ČR z.s., 
případně na jiných bezpečných místech nebo zabezpečeny šifrováním.  

 
4. Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému orgánu dle čl. 33 

Nařízení GDPR a oznamování případů porušení ochrany osobních údajů subjektu údajů 
dle čl. 34 Nařízení GDPR provádí sekretář CzWA. 

 
Článek 7 

Povinnosti zaměstnanců Asociace pro vodu ČR z.s. 
při zpracování osobních údajů 

 
1. Každý zaměstnanec CzWA je povinen při zpracování osobních údajů subjektů údajů 

CzWA chránit tyto osobní údaje za použití technických a organizačních opatření.  
 

2. Každý zaměstnanec CzWA je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které 
zpracovává v rámci plnění svých pracovních povinností a o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i 
po ukončení pracovněprávního vztahu.  

 
Článek 8 

Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů zpracovávaných Asociace pro vodu ČR z.s. 
 

1. Zveřejněním osobních údajů se rozumí jejich zpřístupnění konkrétně neurčeným osobám 
či skupinám osob, zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným 
sdělením nebo jako součást veřejného seznamu (např. ve veřejné části internetových 
stránek CzWA). 

 
2. Osobní údaje chráněné podle této směrnice lze zveřejňovat nejvýše v rozsahu: 
 

a. jméno, 
b. příjmení, 
c. tituly, 
d. fotografie, 
e. zařazení v organizační struktuře, 
f. zastávané funkce, 
g. kontaktní údaje (adresy pracovišť, telefonní (a faxová) čísla, e-mailové adresy), 
h. případně další údaje, které si zde subjekt o sobě zveřejnil sám. 

 



3. Údaje uvedené v čl. 8, odst. 2 lze zveřejňovat pouze o subjektech údajů, jež: 
 

a. jsou členy výboru CzWA, kontrolní komise, 
b. jsou vedoucí OS, 
c. jsou zaměstnanci 

Článek 9 
Práva subjektů údajů 

 
1. Subjekt údajů má právo na: 
 

a. přístup k osobním údajům, 
b. právo na  opravu osobních údajů, 
c. právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné 

povinnosti, 
d. právo na omezení zpracování upravuje, 
e. právo na přenositelnost údajů upravuje čl. 20 Nařízení GDPR, 
f. právo na vznesení námitky, 
g. právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů, 
h. právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 
2. Žádost subjektu údajů o informaci o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány 

nebo jinou žádost subjektu o výkon jeho práv podává subjekt údajů elektroniky na 
elektronické adrese czwa@czwa.cz.  
 

3. Podklady pro výkon práv subjektů údajů zajistí zaměstnanec CzWA. Písemnou informaci 
(odpověď) pro subjekt údajů připraví k podpisu předsedovi CzWA. Odpověď subjektu 
údajů musí být odeslána ve lhůtách stanovených v Nařízení GDPR.  

 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 24. 5. 2018. 
 

 
 

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
Předseda Asociace pro vodu ČR z.s. 
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