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Tisková zpráva č. 144
ze dne 12. června 2018
POZOR SMĚRNICE
Evropské nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v naší zemi
v platnost v pátek dne 25. května 2018. Přijetí tohoto nařízení bylo jedněmi takřka
démonizováno, ono blížící se květnové datum připomínalo nejasnou zprávu o konci světa. Jak
houby po dešti se vyrojily firmy za nemalý peníz vykládající toto nařízení a radící, jak se
nedostat do maléru a na někoho něco neprozradit. (Jak postupovat? Dalo by se aplikovat dnes
již proslulé doporučení, jež ve zcela jiné souvislosti vyslovil populární psychiatr a publicista
Miroslav Plzák: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat…“)
Druhou skupinu tvořili ostřílení glosátoři ohánějící se zdravým selským rozumem, kteří
nešetřili sarkastickými komentáři a neopomenuli připomenout, že v Bruselu zas něco
vymysleli, co lze tradičně zařadit mezi absurdity nejhrubšího zrna, s nimiž si na „národ
Švejků“ nikdo nepřijde. Ač už se řadíte k první skupině (a málem se bojíte vyslovit jméno
souseda, aby vás neudal za vyzrazení údajů), nebo k té druhé a nad vším blahosklonně máváte
rukou, jedno je jisté. Obezřetnosti nikdy není nazbyt, natož pak v zemi, kde jsme byli, co se
zákazů a příkazů týče, vždycky papežštější než papež. Bagatelizování problematiky zkrátka
také není na místě.
Co si z toho vybrat. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů platil v naší zemi již
před nařízením vydaným Evropskou unií. Zkrátka a dobře - uvádět osobní údaje člověka jen
tak „mýrnyx týrnyx“, aniž by o tom zmiňovaná osoba věděla, jednoduše nejde. Ústřední
výkonný výbor Českého svazu chovatelů přijal na svém zasedání dne 24. května 2018
svazovou Směrnici na ochranu osobních údajů (poznámka – je zveřejněna na webu ČSCH).
Máte-li na starosti počítačovou evidenci chovatelů, nikomu dalšímu přístup nedávejte.
Papírově vedené údaje pečlivě uschovávejte „pod petlicí“, data na webu a v katalogu
zveřejněte pouze se souhlasem uvedených osob. Buďte prostě opatrní. Nicméně nebojte se,
GDPR konec světa nepředznamenává…
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