
                                                               

 
                                                                             

 

REGIONÁLNÍ SVAZ STOLNÍHO TENISU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

MIMOŘÁDNÉ 

ZPRÁVY č. 11 SEZÓNA 2018-2019 
 

1. Zpráva z registrační a informační komise ČAST 
Vážení spoluhráči, je to již pár dnů co jsem Vám posílal informace vyplývající z aplikace „zákona GDPR“, 

který má dopad i na vlastní fungování našeho sportu. Opakovaně vyzývám všechny oddíly, aby věnovaly 

těmto nařízením zvýšenou pozornost a začaly řešit existenci vlastních klubů. Zákon vycházející z legislativy 

Evropské Unie nejsme schopni v rámci struktur ČAST žádným způsobem obejít. Ač jde o oficiální zprávy 

našeho svazu, omlouvám se, ale předcházející řádky shrnu, krátce, souhrnně a bohužel stručně: „Kdo bude 

chtít hrát, musí podepsat a podvolit se diktátu EU“. Tyto změny budou podle všeho schváleny jako dodatek 

stávajícího soutěžního řádu na konferenci ČAST, která se každoročně koná v průběhu měsíce dubna. A 

souhlas se zpracováním osobních údajů budou součástí platné registrace každého z nás, tak jako je zaplacený 

evidenční poplatek hráčů na každou sezónu. 

 

Co je nutné splnit:  

 od každého hráče nechat podepsat formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a vložit jej 

ve formátu pdf. do Centrálního registru ČAST 

 Termín pro splnění tohoto úkolu: do 31. 12. 2018 

 Podrobněji jsou informace rozepsány v bodě 1.1 těchto zpráv a příloze „Jak vložit souhlas GDPR“ a 

„Směrnici ČAST č.3-2018“. 

 

Jaké budou dopady a důsledky pokud oddíly dané požadavky nesplní: 

 v případě, kdy hráč souhlas nepodepíše, bude mu znemožněno nastoupit do soutěží ČAST od 

extraligy po regionální přebor poslední třídy…  

 podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů bude nutným k naší aktivní činnosti, tak jako je 

každoročně nutnost zaplatit evidenční poplatek 

 toto znění a zejména důsledky za nedodání souhlasu bude s největší pravděpodobností schváleny 

v rámci aktualizace Soutěžního řádu na konferenci ČAST na jaře 2019.  
 

Technické záležitosti: 

 s ohledem na množící se dotazy upozorňuji, že původní formulář, který byl rozeslán v letních 

měsících je formulářem pro potřeby ČUS. S ohledem na to, že ČAST, na rozdíl od ČUS, poskytuje 

údaje o svých členech v rámci dotačních programů a dalších přehledů na úseky mimo strukturu 

ČAST je nutné do Registru ČAST nahrát soubor nový. Soubor „Souhlas se zpracováním osobních 

údajů“ je součástí přílohy. Oproti původnímu znění z ústředny ČUS se dále, i s ohledem na formulář 

ze sekretariátu ČAST, prodlužuje doba souhlasu z 10 let na 20 let. Jde tedy ve finále o dva rozdílné 

formuláře s rozdílným zněním co do doby platnosti a další přenos osobních údajů. 

 S odkazem na mail, který Vám byl zaslán dne 12. 11. 2018 a formulářem na „„Souhlas se 

zpracováním osobních údajů“ na dvě strany, Vám nově po komunikaci s Registrační a Informační 

komisí zasílám souhlas, který je pouze na jednu stranu a tedy snadnější naformátování do souboru 

pdf. Tento souhlas, je již konečným formulářem stvrzují souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
 



                                                               

 
                                                                             

 

1.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů členů ČAST 

Vážení oddíloví správci Registru! 

dne 6. 11. 2018 byla v Registru spuštěna funkce pro nahrávání souhlasů se zpracováním osobních údajů. 

V příloze Vám posílám směrnici ČAST č. 3 / 2018 ochrana osobních údajů, která určuje pravidla k dané 

problematice, zároveň přikládá i formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. 

  

Termín pro nahrání potvrzených formulářů do Registru je do 31. 12. 2018. Formulář nejde z 

Registru smazat!!! 

  

UPOZORŇUJI: odebráním souhlasu, zrušíte uvedené osobě kompletní registraci. 

  

ZMĚNA SOUHLASU: pokud omylem nahrajete špatný formulář, tak jediná možná změna je nahrání 

nového souhlas, nikoliv odebráním souhlasu, původní souhlas se přepíše.  

Jsou už případy, kdy si správce sám sobě odebral souhlas a tím si zrušil všechna práva, fotku a celou 

registraci. Jelikož náprava je značně komplikovaná, proto s odebráním souhlasu nakládejte zvláště 

opatrně. 

 

1.2. Nutné údaje oddílu uvedené v REGISTRU ČAST  PŘIPOMÍNKA!!! 

S ohledem na informace vyplývající z neustále se měnící legislativy s dopadem na financování sportu Vám 

předkládám, to zásadní co je potřeba do termínu 15. 11. 2018 v rámci vašich oddílů a údajů zanesených do 

registru ČAST aktualizovat!!! V případě opomenutí tohoto nařízení si případné důsledky nese v plné míře 

daný oddíl! Doporučuji se podrobně seznámit s danými informacemi, které byly zaslány z Registrační a 

Informační komise ČAST dnes dopoledne. Kompletní znění naleznete v rámci přílohy. 

   

INFORMACE O KLUBU  

 doplňují se v rámci editace klubu (po přihlášení v menu „žlutý klub“ a poté „bílý klub“) 

 Celý název: název sportovní organizace, shodný s názvem evidovaným v systému ARES 

 IČ: identifikační číslo organizace evidované v systému ARES  

 Adresa: musí být totožná z uvedenou adresou v systému ARES. Musí obsahovat název ulice, číslo 

popisné, číslo orientační, název obce, název části obce a PSČ 

 

Poznámka: IČO nemají stále uvedeny následující oddíly: Sokol Častolovice, Sokol Hroška, 

TTC Lhoty u Potštejna, TJ Peklo nad Zdobnicí, SK Záměl, SK Kounov, SDH Vrbice 

 

2. Přílohy 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Jak vložit souhlas GDPR 

 Směrnici ČAST č.3-2018 

 

 

V Praze 13. 11. 2018        Za VV Tomáš Malík. 

          sekretář RSST RK  


