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Permanentní vstupenky - sdělení
Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 30. června 2014 Váš podnět, týkající se
podmínek pro získání permanentní vstupenky na fotbalová utkání FC Baník Ostrava v příští
sezóně. K této věci Vám sdělujeme:
Vydání permanentních vstupenek nebo obdobných slevových karet, v uvedeném případě
karty FCB, na jméno, s poskytnutím dalších osobních údajů identifikujících pravidelného
návštěvníka utkání fotbalového klubu je legitimní nabídkou, u které záleží na Vašem
rozhodnutí, zda této nabídky spojené s poskytnutím určitých výhod využijete a své osobní
údaje k tomu poskytnete.
Fotbalový klub musí při uvedeném zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti správce
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“), k nimž patří mimo jiné povinnosti při zabezpečení osobních údajů podle § 13 – 15,
povinnost podle § 5 odst. 1 písm. e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování a informační povinnost při shromažďování osobních údajů
podle § 11.
V § 5 odst. 1 písm. d) zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost shromažďovat
osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu. V souladu s § 3019 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jsou přitom
údaji, podle nichž lze člověka zjistit, zejména jméno, bydliště a datum narození, popřípadě
identifikující údaj podle jiného právního předpisu. Připojení čísla občanského průkazu pro
možnost ověření těchto údajů není porušením citované povinnosti zákona o ochraně
osobních údajů, požadavek na poskytnutí rodného čísla se však vzhledem ke zvláštní
úpravě pro využívání rodných čísel podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
evidenci obyvatel), jeví jako neodpovídající. Důvodem požadavku na poskytnutí fotografie
může být kontrola nepřenositelnosti karty.
Podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Jestliže se rozhodnete své osobní údaje pro získání karty poskytnout, doporučujeme Vám
obrátit se v souladu s citovaným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů na FC
Baník Ostrava s písemnou žádostí o vysvětlení rozsahu a způsobu zpracování
požadovaných osobních údajů a doby, po kterou budou osobní údaje držitele karty
uchovávány. V případě, že Vám uspokojivé vysvětlení nebude poskytnuto, bude se Úřad
Vaším podáním doplněným o komunikaci s uvedeným správcem osobních údajů dále
zabývat.
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