Vyžadování souhlasu pro činnost spolku
Pokud jde o vnitřní potřebu spolku, jde většinou o zpracování osobních údajů bez souhlasu
člena, nejen pro plnění právní povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např. na
základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, i na základě dalších zákonů, ale i na základě
oprávněného zájmu spolku ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spolku
lze uplatnit i na zveřejňování výsledků veřejně pořádaných sportovních soutěží, např. ve
struktuře jméno, příjmení, klub, dosažený sportovní výkon.
Vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR
v případě, že je pro zpracování jiný právní důvod, je porušením zásady transparentnosti podle
článku 12 GDPR, za což může být podle článku 83 odst. 5 písm. b) GDPR uložena sankce v horní
sazbě. Na to mohou tito členové příslušné funkcionáře spolku upozornit.
Pokud jde o zveřejňování fotografií, podléhá ustanovením o podobě a soukromí člověka podle
§ 84 – § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě sportovní činnosti je třeba
rozlišit, kdy jde o tzv. zpravodajskou licenci podle § 89, a kdy jde o zveřejňování fotografií osob
za jiným účelem, zejména na sociálních sítích, které podléhá svolení k šíření podoby člověka
podle § 85 občanského zákoníku. Svolení k šíření podoby člověka je stejně jako souhlas se
zpracováním osobních údajů rovněž svobodným a odvolatelným projevem vůle, který nemůže
být vynucován.
Podmiňování přijetí přihlášky do spolku souhlasem se zpracováním osobních údajů nebo
souhlasem se zveřejňováním fotografií je proto nesprávné. Vyloučení již přijatého člena ze
spolku by v uvedeném případě bylo neoprávněné. Členové by si i v této souvislosti měli být
vědomi, že případné vyloučení ze spolku upravují ustanovení § 240 - § 242 občanského
zákoníku:
§ 240
(1) Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán.
(2) Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli člen; v
návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh
směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a
uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
§ 241
(1) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán.
(2) Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
§ 242
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu
rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství
vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

