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Směrnice Ústřední rady Orla v souvislosti  s účinností  zákona číslo 101/2000 Sb. upravuje
přístup k osobním údajům v Orlu takto:

A. Osobní údaje v členské evidenci ústředního sekretariátu Orla (dále jen evidence členů)
§1

Poskytování osobních údajů z evidence členů se řídi pravidly popsanými v následující tabulce:
Žadatel Jaké adresy lze poskytnout
Člen předsednictva Orla Adresy  starostů  a  sekretářů

žup,  adresy  starostů  a
sekretářů jednot, adresy členů
ústředních odborných rad

Statutární zástupci župy Adresy  členů  župy,  adresy
starostů  a  sekretářů  ostatních
žup

Statutární zástupci jednoty Osobní údaje členů jednoty
§2

Osobními  údaji  pro  účel  této  směrnice  se  rozumí údaje,  které  splňují  §4  odst.  a)  zákona č.  101/2000  Sb.,
v případě evidence členů se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození a
popřípadě telefonní číslo.   

§3
Žádost o poskytnutí osobních údajů se podává vždy písemnou formou a je adresována generálnímu sekretáři
Orla.  V případě  žádosti  župy nebo jednoty,  musí  být  tato  podepsána  oběma statutárními  zástupci.  Součástí
žádosti je i čestné prohlášení, že poskytnuté údaje nebudou zneužity a nebudou poskytnuty třetí osobě. V žádosti
je třeba uvést pro jaký účel jsou adresy poskytovány. Poskytnutí je jednorázové a pouze pro uvedený účel.

§4
O poskytnutí údajů rozhoduje generální sekretář Orla. Žadatel má možnost se po zamítnutí
žádosti do 14 dnů odvolat a toto odvolání musí řešit předsednictvo Orla. 

§5
Ústřední sekretariát Orla zasílá do konce ledna každého roku všem jednotám seznam jejich
členů s osobnímu údaji. Tento adresář je rozesílán bez předchozí žádosti a pouze za účelem
výběru členských příspěvků. Takto poskytnuté údaje nesmí být zneužity a poskytnuty jiným
osobám.

§6
Údaje  mohou  být  poskytována  v  písemné  podobě  jako  výstup  z  tiskárny  nebo  na
elektronických nosičích  dat  (disketa,  CD-ROM).   Žadatel  v  tomto  případě  uhradí  režijní
náklady. 

§7
Postup  proti  uvedené  směrnici  bude  u  zaměstnanců  Orla  považován  za  hrubé  porušení
pracovních povinností ve smyslu Zákoníku práce.  

B. Ostatní osobní údaje
§8
Osobní údaje poskytnuté organizačním složkám Orla mohou být využity pouze pro vnitřní
potřebu Orla a nesmí být poskytnuty jiným subjektům.

§9
K osobním  údajům  poskytnutým organizačním  složkám  Orla  mají  přístup  pouze  členové
výkonného orgánu – tedy předsednictva župy a rady jednoty – a to za předpokladu dodržení
§8 této směrnice. 
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§10
Poskytování adres upraví organizační složka dle §1 této směrnice.

§11
Osobní údaje poskytované pořadatelům ústředních a jiných akcí Orla slouží pouze k vnitřní
potřebě Orla. Pořadatel nemá právo požadovat osobní údaje, které nejsou nezbytné k zajištění
akce, především rodné číslo subjektu údajů. 

Tato směrnice byla schválena Ústřední radou Orla dne 24. 11.2001

Ladislav Šustr
 starosta Orla
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ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ

Já
Jméno a příjmení

Adresa:

čestně prohlašuji, že osobní údaje, poskytnuté z evidence členů Orla, použiji pouze k účelu
uvedenému v žádosti a neposkytnu je další osobě. 

v                     dne 

………………………….
       podpis žadatele
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z ČLENSKÉ EVIDENCE ORLA

Adresát:
Orel ústřední sekretariát 
generální sekretář
Pellicova 2c
602 00 Brno

Žadatel:

Název Orel 
uveďte název subjektu, tj. jednoty nebo župy

Zastoupený:
uveďte statutárního zástupce subjektu

žádá o poskytnutí osobních údajů z členské evidence Orla jednota …………………………. 
 
za účelem:

 

Datum: 

Podpisy statutárních zástupců jednoty
                a razítko jednoty
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