
Posouzení vlivu na práva a svobody subjektů údajů 

OBECNÉ INFORMACE 

Správce osobních údajů Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem 

Datum vypracování 16. října 2018 

Činnost zpracování osobních údajů rozesílání sborových dopisů členům a přátelům sboru 

 

Činnost zpracování osobních údajů 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Zpracovávané osobní údaje jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa 

Kategorie subjektů údajů členové a přátelé sboru 

Účel zpracování osobních údajů udržování styků s členy a přáteli sboru 

Právní důvod zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce, tj. sboru 

PODROBNÝ POPIS ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Sbor rozesílá několikrát do roka poštou nebo e-mailem členům a přátelům sboru sborové dopisy, jejichž 

pravidelným obsahem je text kázání, shrnutí událostí ve sboru za uplynulé období, informace o 

nadcházejících událostech ve sboru, připomínka platby saláru, výzva k dobročinnosti, kontaktní údaje na 
statutární zástupce sboru (faráře a kurátora sboru). 

POSOUZENÍ PŘIMĚŘENOSTI ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Lze účelu zpracování osobních údajů dosáhnout zpracováním menšího množství údajů? Odůvodněte. 

Nikoliv. Sbor při rozesílání sborových dopisů zpracovává nejmenší možný rozsah osobních údajů, 

tj. jméno a příjmení a poštovní nebo e-mailovou adresu člena, resp. přítele sboru. S menším rozsahem 

zpracovávaných osobních údajů nelze účelu zpracování dosáhnout. Zpracovávané osobní údaje 

se získávají přímo od subjektů údajů, příp. od jejich blízkých příbuzných a přátel, pokud se subjekty údajů 
nemohou účastnit shromáždění. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám. 

Lze účelu zpracování osobních údajů dosáhnout při použití jiných metod zpracování? 

Nikoliv. Výše uvedený způsob informování členů a přátel sboru je v Českobratrské církvi evangelické 
tradiční, zavedený a dobře osvědčený. 

Negativní dopady na správce v případě neprovádění činnosti zpracování osobních údajů 

Pokud by sbor danou činnost zpracování osobních údajů neprováděl, tj. nerozesílal by sborové dopisy 

členům a přátelům sboru, nemohl by účinně plnit své poslání křesťanského společenství. Došlo by 

k významnému snížení informovanosti členů sboru o jeho aktivitách a narušení společenství, což by mělo 
na činnost sboru významně negativní vliv. 

Negativní dopady na subjekty údajů v případě neprovádění činnosti zpracování osobních údajů 

Členové a přátelé sboru očekávají a vyžadují pravidelné zasílání sborových dopisů, aby měli informace 
o dění ve sboru v uplynulém i nadcházejícím období. Pokud by sborové dopisy nedostávali, pociťovali by 

oprávněnou křivdu. Byla by jim tím ztížena možnost účastnit se událostí pořádaných sborem, jehož jsou 

součástí, a tím porušeno jejich právo vyznávat svou víru společně s jinými (srov. čl. 16 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod). Adresáty sborových zásilek jejich příjem neobtěžuje. 

 

Potenciální rizika pro práva a svobody subjektu údajů 

Případ porušení zabezpečení Míra rizika 

ztráta osobních údajů nízká 

neoprávněné zveřejnění osobních údajů nízká 

neoprávněný přístup k osobním údajům nízká 

 



Přijatá bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření Typ (organizační/technické) 

sborové zásilky vypravuje farář ve spolupráci s pověřeným členem 

staršovstva a pověřenými členy sboru. 

organizační 

adresář pro rozesílání sborových dopisů je uchováván v zabezpečeném 
počítači umístěném v sídle sboru. 

technické 

 

Stanovisko pověřence 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v ČCE výše uvedené posouzení vlivu zpracování osobních 
údajů na práva a svobody subjektů údajů doporučuje bez výhrad. 

 

V Praze dne 16. října 2018 

 
JUDr. Adam Csukás v. r. 

pověřenec pro ochranu osobních údajů v ČCE 

 

Závěr 

Na základě výše provedeného posouzení došel správce k závěru, že rizika plynoucí pro práva a svobody 

subjektů údajů jsou bezpečnostními opatřeními dostatečně zredukována nebo odstraněna. Nad zbývajícími 

riziky převáží zájmy na zpracování osobních údajů. 

 

V Lysé nad Labem dne 17. října 2018 

 

Za sbor 

Mgr. Lukáš Pešout (farář) 

 Ing. Dagmar Férová (kurátor sboru) 


