
Co je to GDPR? 

Obecné nařízení EU o ochraně 

osobních údajů občanů. Jsou v 

něm zařazeny výrazné sankce. 

Platí pro organizace - a tedy i 

pro církve.  

Jak mohu upravit media lní  prostr edky sboru, aby odpoví daly GDPR? 

Čeho se týká GDPR na sboru? 

Webových stránek sboru, facebo-

okového profilu sboru, videí, zpra-

vodajů a newsletterů. Týká se také 

agendy sboru (seznamů členů,…) - 

ta bude ošetřena metodikou, kte-

rá půjde přes tajemníky sdružení. 

Co je osobním údajem? 

Jakýkoliv údaj o osobě, kterým 

je možné ji identifikovat - tedy 

například jméno, telefonní 

číslo, e-mail, adresa, fotogra-

fie, ale také náboženské pře-

svědčení. 

Co je potřeba udělat? 

Projít weby sborů, facebookové profily, videa a vyvěšené zpravodaje a u osobních údajů 

(jmen, fotek, kontaktů) ošetřit záležitost jedním z následujících způsobů:  

(1) získat souhlas u těch, kteří jsou v mediálních výstupech sboru uvedeni (formulář vzoro-

vého souhlasu bude zaslán s dalšími materiály o GDPR; souhlas je možné vyřídit v tištěné po-

době, ale také třeba přes e-mail); 

(2) osobní údaje dát do uzavřených složek s heslem - hlavně se jedná o fotogalerie (heslo je 

možné pak sdělit všem, kteří mají nějakou souvislost se sborem) 

(3) znepřístupnit či vymazat osobní údaje (zvlášť pokud se jedná o velké objemy dat - např. 

archivy). 

Principy: 

 GDPR platí pro veškerý obsah mediálních prostředků sboru - tedy i veš-

keré archivy fotografií, údajů, videí. Je třeba je tedy ošetřit. 

 Souhlas není časově omezený - pokud by však byla nějaká pochybnost, 

je potřeba souhlas obnovit. Na souhlasu by mělo být uvedeno, na koho 

se může dotyčný obrátit, když souhlas bude chtít odvolat. 

 U dětí je potřeba, aby souhlas dali jeho zákonní zástupci.  

 V případě žádosti jakékoliv osoby na informaci, které osobní údaje jsou 

o ní zpracovávány, nebo v případě stížnosti, že jsou osobní údaje zveřej-

něné, je nutné vždy neprodleně reagovat a vyhovět. 

 Otázka odpovědnosti za mediální prostředky sboru bude vydefinována v 

dalších dokumentech o GDPR, které budou zaslány společně s formulá-

řem vzorového souhlasu. 

Rady: 

 Fotit a natáčet je možné zezadu sálu (a u řečníka vyřídit souhlas s uveřej-

něním) - jde o to, aby nebyly snímány obličeje v plénu. Souhlas je potře-

ba také vyřídit pro zpěváky či pro ty, kteří se nějak účastní natáčené či 

focené bohoslužby. 



Struč ny  pru vodče  

Má sbor webovou stránku? NE 

ANO Jsou na ní uvedená jména 

a další osobní údaje? 

NE 

ANO 

Jsou na ní uvedené foto-

grafie konkrétních lidí? 

NE 

ANO 

Je potřeba vyřídit jednu z možností: 

(1) souhlas 

(2) heslo pro složku, kde jsou osobní 

údaje (fotogalerie,…) 

(3) znepřístupnit či vymazat osobní 

údaje 

Má sbor (ne jednotlivec) ofi-

ciální fb stránku?  
ANO 

Jsou na ní uvedená jména, 

fotky a další osobní údaje? 
ANO 

Má sbor (ne jednotlivec) ofi-

ciální veřejnou fb skupinu?  
ANO 

Je možné ji změnit na uza-

vřenou. 

Uveřejňuje sbor na internetu 

videa z bohoslužeb? 
ANO 

Jsou na nich snímané obli-

čeje osob? 
ANO 

Připravujete jako sbor zpra-

vodaj?  
ANO 

V jaké je podobě? 

Pokud je v tištěné podobě rozdáván při bohoslužbě, pak je to zpravodajství pro členy sboru 

Pokud je v elektronické podobě vyvěšen veřejně na webu, podléhá GDPR 

Posíláte jako sbor členům 

newsletter e-mailem?  
ANO Je potřeba nově oslovit odběratele, aby vyjádřili souhlas se zasíláním 


