SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY KRAJSKÝCH SVAZŮ
SDRUŽENÝCH V ČSKe
I. Předmět
Evidence členské základy sdružených krajských svazů v ČSKe a nakládáni s touto databázi.

II. Správa databáze členské základny
1. Svaz může uzavřít smlouvu s krajským svazem o evidenci jeho členů v databázi ČSKe. Další
spolupráce v této databázi se řídí příslušnou uzavřenou smlouvou.
2. Krajský svaz, který nemá řádně uzavřenou smlouvu o zajištění evidence svých členů v databázi
ČSKe je povinen tuto databázi průběžně doplňovat, tak aby se jeho závodníci mohli
zúčastňovat závodů ČSKe, které jsou řízeny prostřednictvím této databáze.

III. Samostatně vedena evidence krajských svazů
1. Povinnosti krajského svazu, který nemá řádně uzavřenou smlouvu o spolupráci a vedení
evidence svých členů v členské databázi ČSKe, je předávat informace o svých členů v rozsahu:
a) jméno a příjmení
b) rodné číslo
c) datum narození
d) adresa (bydliště)
e) e-mailová adresa – nepovinný údaje
f) telefonní číslo – nepovinný údaj
2. Krajský svaz, který si vede samostatně evidenci svých členů je povinen svazu dodat svou
evidenci členů k 31.12. daného roku a to nejpozději do 15.1. následujícího roku, v rozsahu,
který je uveden v článku III. bod 1. této směrnice.
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IV. Využití databáze členů
ČSKe databázi členů krajských svazů může využívat pro potřeby sportovní a to zejména pro
pořádání závodů, výjezdu státní reprezentace, pořádání soustředění a seminářů.
Databázi může předkládat třetím subjektům, to je státní správa při žádostech o dotace.
Svaz poskytuje databázi členské základny vždy příslušnému svazu. Tzn. že každý svaz 4 x za rok
obdrží databázi svých členů a to vždy k uzávěrce daného kvartálu. Databáze bude odeslána
elektronickou formou vždy k 15. dni následujícího měsíce.
Krajské svazy, které obdrží tuto databázi, ji smějí využívat v souladu se záklonem o ochraně
osobních dat.

V. Závěrečné ustanovení
1. Krajské svazy musí své členy informovat, že se zapsáním členské základny do databáze ČSKe
souhlasí s nakládáním svých osobních dat k účelům určeným této směrnice.
2. Centrální databáze je neveřejná. Předseda oddílu si sám volí, zda chce, aby jeho databáze
byla veřejná nebo neveřejná.

Schváleno 10. 12. 2016 na zasedání prezidia ČSKe – PR 04/2016 – U4.

