
 
 

 

 

Často kladené dotazy k ochraně osobních údajů v ŠSČR 

 

1. Chystají se v souvislosti s GDPR nové registrační formuláře ŠSČR? 

 

Formuláře ŠSČR pravděpodobně doznají změn, ale zatím až do odvolání používejte ty 

stávající. 

 

2. Jak je to s kontaktními údaji na republikových, krajských a oddílových webech? 

 

Za předpokladu, že výkon pracovní činnosti předpokládá kooperaci s veřejností, je 

zveřejnění kontaktních údajů v rámci požadavků dosažitelnosti a transparentnosti legi-

timní. Současně je nutné uvést jen ty údaje, které je nutné s ohledem na uvedený účel 

použít. Zpravidla jméno, příjmení, funkci, telefonní číslo, email. 

 

3. V mnoha oddílech se do článků k zápasům na oddílových webech dávají i foto-

grafie. Je nutné získávat souhlas ke zveřejnění od všech zúčastněných, tedy i sou-

peřů? 

 

Doporučujeme před zápasem vznést dotaz ke všem zúčastněným, zda jim nevadí jejich 

případné zveřejnění na fotografiích v článku o zápase. Následně by tato skutečnost 

měla být uvedena v zápisu o utkání. 

 

4. Jak je to s fotografiemi ze starších článků (třeba 10-20 let starých), lze je na oddí-

lovém webu beztrestně nechat? 

 

Pokud si za 10 let nikdo nestěžoval, lze s ohledem na § 85 občanského zákoníku vy-

cházet z presumpce souhlasu. „(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svo-

lením. (2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bu-

de šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, 

jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.“  

Tudíž starší fotografie lze na webu ponechat. 

 

5. Jsou podle GDPR osobní údaje ID ŠSČR, ID FIDE a elo rating? 

 

ID ŠSČR a ID FIDE osobním údajem je (lze podle něj identifikovat fyzickou osobu), 

elo osobním údajem není. Není však důvod tato ID nějak speciálně chránit, protože se 

jedná o údaje z veřejného rejstříku. Proto je možné tyto osobní údaje zasílat i mimo 

EU zcela volně. 

 

 

 



 
 

 

 

6. Pořádám turnaj, co mám udělat, když: 

a) Chci vyvěsit startovní listiny, průběžné výsledky a konečné pořadí v místě turnaje. 

Jde-li o oficiální turnaj (tedy se zápočtem na ELO, nebo turnaj, který bude mít výsledky 

na Chess Results), jde fakticky o smlouvu mezi účastníkem turnaje a organizátorem 

turnaje, kde vedlejší smluvní stranou je i "Swiss Manager", který ve svých licenčních 

podmínkách stanoví podrobnosti o zveřejňování výsledků, včetně detailních rozpisů. Není 

proto třeba získávat souhlas s použitím osobních údajů pro takový turnaj. Je však třeba mít 

na paměti, že jiné osobní údaje, než ty, které jsou nezbytné pro řízení turnaje, by měly být 

shromažďovány nebo dokonce zveřejňovány jen se souhlasem takové osoby (subjektu 

údajů). 

U neoficiálních turnajů půjde vždy o dohodu mezi účastníky, kteří si mezi sebou 

dohodnou i to zda a jak budou výsledky zveřejněny (třeba na facebooku). Toto je však 

spíše záležitost občanskoprávní než GDPR.  

b) Chci zveřejnit výsledky na Chess Results. 

Jde o plnění smlouvy mezi účastníkem turnaje a organizátorem turnaje, kde vedlejší 

smluvní stranou je i "Swiss Manager", který pak promítá výsledky do Chess Results. To 

má ve svých licenčních podmínkách, kde stanoví podrobnosti o zveřejňování výsledků, 

včetně detailních rozpisů. Není proto třeba získávat souhlas s použitím osobních údajů pro 

takové zveřejnění. Účastníci turnaje by však měli být už v pozvánce na turnaj řádně 

informováni o tom, že jejich osobní údaje budou na Chess Results a jejich rozsah. 

Organizátor turnaje by měl být i schopen podat sám podrobnější informace o zpracování 

osobních údajů na Chess Results. Tam však zatím (což je překvapivé) zatím žádné 

informace o ochraně osobních údajů nejsou.    

c) Chci dát fotky na web 

Jde také spíše o občanskoprávní věc. Např. § 85/2 občanského zákoníku říká, že "svolí-li 

někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že 

svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k 

okolnostem rozumně předpokládat." Je však slušností zeptat se focených osob, zda jim to 

nevadí. 

d) Máme online přihlašování na Open Desko. Stačí, co tam máme uvedeno? 

Viz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWMNajPmaR64aceTAmdJsHNw

Vpi-6vAZFs7Ld9TG2bHrn8uA/viewform úplně dole. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWMNajPmaR64aceTAmdJsHNwVpi-6vAZFs7Ld9TG2bHrn8uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWMNajPmaR64aceTAmdJsHNwVpi-6vAZFs7Ld9TG2bHrn8uA/viewform


 
 

 

 

  

Máme pochybnost, zda organizátor turnaje skutečně potřebuje datum narození. Pokud je 

to k identifikaci hráče pro ELO, bylo by to v pořádku. Ta závěrečná informace se jeví jako 

dostatečná. 

  

 

 


