ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 9.5.2018
Přítomni

Omluveni

Hosté

Ludvík Novák
Linda Kölblová
Petr Marek
Hana Ledvinová
Jan Danihelka

Zdeněk Nečas
Lukáš Hořký

Lucie Albrecht – generální
sekretář
Ivo Starka - předseda kontrolní
komise

Program
1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu
2) Oddílové závody
3) Nominace na mistrovské soutěže
4) ME ve wakeboardingu a wakeskatingu
5) Žádost klubu o dotaci
6) Zpravodaj ČSVLW 1/2018

1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu
Jak bylo opakovaně avizováno, ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem
připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které
začínají platit 25.5.2018.
Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu
se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení
procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho
dokumentu. Pro tyto účely vytvořil ČUS Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se
zpracováním osobních údajů (příloha č.1 a 2).
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních
údajů v rámci spolku, a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem
vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově
přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu,
tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.
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Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků
s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v
rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).
I pro realizaci těchto dalších opatření budou moci SK a TJ využít závěrů a doporučení odborné
firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a vzorové postupy pro svazy a SK/TJ. Další
kroky budeme oznamovat ihned poté, kdy bude mít ČUS tyto závěry a doporučení k dispozici.
Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl
nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.

2) Oddílové závody
VV ČSVLW na minulém VV rozhodl, že kluby musí nejpozději 14 dní před konáním oddílového
závodu nahlásit svazu termín a místo konání závodu.
Požadavek vyplývá z nového systému hodnocení ze strany MŠMT, ve kterém je jedním z kriterií
počet doložitelných závodů, kterých se závodníci účastní.
K dnešnímu dni nahlásili termín tyto kluby:
2.6.2018, SK SKI Přelouč (SKP)
2.6. 2018, Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem (VLS)
26.5.2018, WSC TJ Neratovice (WSN)

3) Nominace na mistrovské soutěže
VV projednal předběžné rozpočty, které předložili manažeři reprezentace.

4) ME ve wakeboardingu a wakeskatingu
Závodníci vybraní pro reprezentování na juniorském ME ve wakeboardingu a wakeskatingu
v Miláně, kteří budou mít náklady hrazeny ze strany svazu, upozorňujeme na povinnost zúčastnit
se v sezoně 2018 minimálně 4 závodů. V případě nesplnění této podmínky budou závodníkovi
přefakturovány veškeré náklady.
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5) Žádost klubu o dotaci
Wake klub Stráž požádal písemně o finanční příspěvek na wake vybavení pro tři své
závodníky/reprezentanty.
K této žádosti VV sděluje, že dotace klubům jsou řešeny vždy na podzim, dle finančních možností
svazu a zároveň na základě splnění všech podmínek (registrace klubu, uspořádání oddílového
přeboru) viz. pokyn 5.2.Pravidla financování (viz. příloha č.3)
Přidělení vybavení pro závodníka je navíc podmíněno startem na minimálně 4 závodech.

6) Zpravodaj ČSVLW 1/2018
VV schválil Zpravodaj ČSVLW 1/2018, který bude po zapracování drobných úprav rozeslán
v nejbližších dnech klubům.

Příští jednání VV se koná 13.6.2018
Zapsala Lucie Albrecht
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