
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

  

  



Pou�ení k p�ihlášce mladšího �lena Junáka 

/ I / Junák – svaz skaut� a skautek �R 

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu Zákona �. 89/2012 Sb., 

ob�anského zákoníku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen Ob�anský zákoník), 

jehož �lenem se m�že stát každý �lov�k, který souhlasí s posláním, principy a 

výchovnou metodou skautského hnutí. 

/ II / �lenství v Junáku vzniká 

zápisem do seznamu �len�. K zápisu vede rozhodnutí o p�ijetí �ádn� vypln�né 

p�ihlášky a poskytnutí pot�ebných údaj� (viz dále). P�ijmout p�ihlášku m�že 

vedoucí oddílu, p�ípadn� další, vedoucím oddílu pov��ený dosp�lý �len Junáka. 

/ III / �lenství m�že zaniknout 

výmazem ze seznamu �len�. K výmazu vede zejména odhlášení �lena (ústní �i 

písemnou formou) vedoucí/mu oddílu, p�ípadn� dalšímu, vedoucí/m oddílu 

pov��enému dosp�lému �lenu Junáka, rozhodnutí st�ediska (p�i nezaplacení 

�lenského p�ísp�vku, neposkytnutí údaj�, odvolání souhlasu se zpracováváním 

osobních údaj�, zrušení oddílu aj.) nebo vylou�ení z d�vodu vážného porušení 

povinnosti �lena. 

/ IV/ Nakládání s osobními údaji 

Souhlas po dobu �lenství Vypln�ním a podpisem této p�ihlášky dává rodi�

(zákonný zástupce) mladšího �lena spolku Junák – svaz skaut� a skautek �R, 

sídlem v Praze, I�O 00409430 (dále jen Junák) a výše uvedenému st�edisku jako 

spole�ným správc�m osobních údaj� (dále jen Správci) souhlas se zpracováváním 

svých osobních údaj� a osobních údaj� �lena v souladu se zákonem �. 101/2000 

Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� (dále jen Zákon) a to po dobu �lenství p�íslušného �lena v Junáku. 

Správci mohou n�které osobní údaje zpracovávat i po dobu delší, pokud povinnost 

zpracovávat tyto údaje i po skon�ení �lenství ukládá Správc�m závazný právní 

p�edpis. Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro výkon 

oprávn�né �innosti spolku, a to konkrétn� pro následující ú�el: 

1) zajišt�ní výchovné práce a oddílové, p�ípadn� i další obdobné �innosti 

jednotek Junáka (dále jen �innost), 

 2) evidence �len�, kdy �lenství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, 

Junákem a jeho p�íslušnou organiza�ní jednotkou (která je pobo�ným spolkem 

Junáka ve smyslu Ob�anského zákoníku); Junák své �leny eviduje mimo jiné kv�li 

výb�ru �lenských p�ísp�vk�, 

 3) kontaktování �lena a jeho rodi�� nebo jiných zákonných zástupc� p�i zajišt�ní 

�innosti, 

4) evidence ú�astník� akcí po�ádaných Junákem �i jeho organiza�ní jednotkou, 

5) napl�ování poslání mimo jiné tím, že Junák svým �len�m nabízí náležité 

vzd�lávání, odpovídající jejich pozici v organizaci, informuje je o p�ipravovaných 

akcích a projektech, výchovných nástrojích, publikacích a vybavení, a propaguje 

svou �innost, 

6) poskytnutí údaj� požadovaných po Junáku orgány ve�ejné správy p�i 

�erpání finan�ních prost�edk� z jejich rozpo�t� nebo p�i pln�ní povinností 

vyplývajících z právních p�edpis�. Správci zpracovávají o každém �lenovi tyto 

osobní údaje: 

a) identifika�ní údaje – jméno, p�íjmení, rodné �íslo, údaj o pohlaví, trvalé 

bydlišt�, fotografie; 

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje; 

c) údaje o �innosti v Junáku; 

d) podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a 

videa), vznikající p�i dokumentaci �innosti; 

e) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s �inností �lena – plavecké, 

t�lesnéa jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojiš�ovna, škola a podobné údaje; 

f) údaje o rodi�ích �i zákonných zástupcích – jméno, p�íjmení, titul, kontaktní 

adresa, telefon, e-mail, profese a podobné údaje; 

g) údaje o náboženském p�esv�d�ení �len� v od�vodn�ných p�ípadech. 

Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Zákon ozna�uje jako 

„citlivé 

údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu �lena pro 

ú�astna �innosti Junáka, slouží k preventivní ochran� zdraví �lena a též jako 

informace pro ošet�ujícího léka�e. V od�vodn�ných p�ípadech dále Správci  

zpracovávají i údaje o náboženském p�esv�d�ení �len�, které jsou rovn�ž citlivými 

údaji. Citlivé údaje mají k dispozici pouze �inovníci p�ímo se podílející na 

aktivitách �lena v Junáku a jsou zpracovávány výhradn� po dobu �lenství. Pro 

zpracování citlivých údaj� pot�ebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas m�že 

být kdykoliv odvolán. 

Souhlas po skon�ení �lenství 
Pokud rodi� nezaškrtl p�íslušné polí�ko uvedené níže, dává rodi� (zákonný 

zástupce) �lena vypln�ním a podpisem této p�ihlášky Správc�m souhlas se 

zpracováváním svých osobních údaj� a osobních údaj� �lena v rozsahu bod� a) až 

d) výše a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže 

vymezeným ú�el�m, nejdéle však po dobu 50 let po skon�ení jeho �lenství v 

Junáku.  

Správci budou zpracovávat tyto osobní údaje za ú�elem: 

1) obnovení údaj� o �lenství p�íslušného �lena v Junáku, pokud se �len rozhodne 

do Junáku znovu vstoupit, 

2) informování bývalého �lena o akcích organizovaných Junákem nebo jeho 

organiza�ními jednotkami, 

3) ochrany oprávn�ných zájm� Junáka a jeho organiza�ních jednotek. 

Podmínky zpracování a informace o zpracovávání 
Zpracování osobních údaj� v Junáku je dále upraveno Sm�rnicí pro nakládání s 

osobními údaji a dalšími vnit�ními p�edpisy, aby tak byla zajišt�na jejich ochrana 

p�ed zneužitím. Správci mohou v p�im��eném rozsahu a v souladu s ú�elem 

zpracovávání osobních údaj� zve�ejnit osobní údaje �len�, kte�í vykonávají funkce 

v Junáku nebo jeho jednotlivých organiza�ních jednotkách, �i se o n� ucházejí. 

Osobní údaje mohou být zpracovávány krom� Správc� i jimi pov��enými 

zpracovateli, 

a to za použití manuálních a automatizovaných zp�sob� zpracování. Osobní údaje 

mohou být dále zp�ístupn�ny všem organiza�ním jednotkám Junáka, uvedeným v 

rejst�íku spolk� u M�stského soudu v Praze (dostupný také na www.justice.cz), 
p�i�emž budou zp�ístupn�ny pouze t�m �inovník�m Junáka, kte�í je pot�ebují pro 

výkon své funkce.Rodi� �i zákonný zástupce je povinen o �lenovi poskytnout 

úplné a pravdivé údaje 

identifika�ní a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifika�ní a 

kontaktní údaje o alespo� jednom z rodi�� �i zákonném zástupci. Poskytnutí t�chto 

údaj� je nezbytné pro �innost Správc� ve vztahu k �lenovi po dobu �lenství 

p�íslušného �lena v Junáku. V p�ípad� neposkytnutí t�chto údaj� �len nem�že být 

p�ijat. Poskytnutí ostatních osobních údaj� je dobrovolné. Souhlas s bodem d) je 

možné odvolat pro konkrétní záznam �i obecn�. Na základ� písemné žádosti je 

Junák povinen poskytnout �lenovi (p�ípadn� za n�j jeho rodi�i, �i zákonnému 

zástupci) informace o osobních údajích o n�m zpracovávaných, a to jednou za 

kalendá�ní rok bezplatn�, jinak kdykoli za p�im��enou úhradu. Pokud se rodi� �i 

zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel �i další p�íjemce 

provádí zpracování osobních údaj� v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep�esné s 

ohledem na ú�el jejich zpracování, m�že: (i) požádat Správce, zpracovatele �i 

dalšího p�íjemce o vysv�tlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel �i 

další p�íjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podn�tem na Ú�ad pro 

ochranu osobních údaj�; nebo (iv) požadovat opravu osobních údaj� v souladu se 

Zákonem. 

/V/ Prohlášení 

Rodi� nebo jiný zákonný zástupce: 

> prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami �lenství a souhlasí se vstupem�lena 

do Junáka – svazu skaut� a skautek �R, 

> souhlasí, aby �len byl vychováván podle skautských idejí a zavazuje se podpo�it 

jeho ú�ast na oddílových akcích, 

> souhlasí s výše uvedeným zp�sobem zpracování osobních údaj� �lena a jejich 

rodi�� �i zákonných zástupc� po dobu �lenství, 

!" nesouhlasí s výše uvedeným zp�sobem zpracování osobních údaj� �lena a 

jejich rodi�� �i zákonných zástupc� po skon�ení �lenství, 

> výslovn� souhlasí se zpracováním osobních údaj� o zdravotním stavu �lena 

a v od�vodn�ných p�ípadech i údaj� o jeho náboženském p�esv�d�ení, 

> se zavazuje poskytovat v�as úplné, p�esné a pravdivé údaje pot�ebné pro 

�innost �lena v Junáku. 


