Zápis z 12. výborové schůze KCHB, z.s. dne 19.5.2018
v restauraci KOI v P – 9 Běchovicích
Přítomni: Ivana Slapničková, Mgr. Olga Dmejchalová, Gudrun Štěpničková,
Lenka Staňková, Ladislava Hörzenbergerová
Omluveni: MUDr. Renata Chmelová, Jaroslav Čermák
Za revizní komisi: Mgr. Jana Nováková, Magdalena Březinová
Zahájení: 13.30 h

1. P. Slapničková informuje o zajištění termínu 4. KV pro všechna 3 plemena
– 30.3.2019 v Rychnově n/K v Sporthotelu Weldis, delegovaná rozhodčí
paní Zdeňka Jílková. Hasování – 5 x pro = schváleno.
2. P. Hörzenbergerová informuje o zajištění termínu KV bez zadání KV pro
všechna 3 plemena a v odpoledních hodinách SV pro Ruské barevné
bolonky – 21.9.2019 v P-9 D. Počernicích v hotelu Svornost, pro KV je p.
Slapničkovou osloven rozhodčí p. Šimek a p. Volšická, pro SV je
delegovaná rozhodčí p. Mgr. Zuzana Brotánková. Hlasování – 5 x pro =
schváleno.
3. P. Mgr. Dmejchalová informuje, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod
zkratkou GDPR, které nahradí současný zákon č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a zásadně promění právní úpravu ochrany osobních
údajů v členských státech EU. Povinnostem z toho plynoucím se musí
podřídit i KCHB. V souvislosti s tím připravila pro KCHB „Zásady ochrany
osobních údajů“, které budou umístěny na webových stránkách klubu.
Výbor zásady schválil - 5 x pro = schváleno.
4. P. Mgr. Dmejchalová dále informuje, že každý má právo informovat se,
jaké osobní údaje jsou o jeho osobě zpracovávány. V dubnu se
s požadavkem o potvrzení z výpisu ze seznamu členů na klub obrátil p.
Frühbauer. Jeho žádost byla v zákonné lhůtě vyřízena. Vzhledem k tomu,
že lze očekávat i případné zneužití tohoto práva a z toho plynoucí

administrativní zatížení pro KCHB, bylo by vhodné připravit se i na tuto
variantu. Po diskusi členové výboru rozhodli - 5 x pro = schváleno – že
pokud bude kdokoliv v průběhu kalendářního roku opakovaně žádat
KCHB o výpis – první žádost bude v intencích zákona zdarma – druhá a
další žádosti budou zaslány tazateli v písemné podobě na dobírku.
Tazateli bude účtován administrativní poplatek ve výši Kč 400,- +
poštovné (dobírka).
5. P. Mgr. Nováková upozornila, že by bylo v souvislosti s GDPR potřeba
řešit činnost KCHB i hardwarově (na členské schůzi připomínkoval p.
Frühbauer, že v těle některých dokumentů je info o firmě, kde byl
dokument a používal termín plagiátorství, byť se o nic takového
nejedná). Veškerá administrativní činnost je zajišťována na výpočetní
technice, která KCHB nepatří. Jedná se o soukromou nebo pracovní
výpočetní techniku členů KCHB. Vzhledem k zajištění bezpečnosti
databáze a všech dokumentů KCHB doporučuje výboru k uvážení nákup
alespoň jednoho počítače nebo notebooku, vč. kompletního legálního
software, placeného antivirového programu, externí disk a flash disky
atd.. Členové výboru o tomto návrhu předsedkyně RK diskutovali a shodli
se, že konečné rozhodnutí bude uskutečněno prostřednictvím
elektronického hlasování.
6. P. Slapničková navrhuje datum příští Členské schůze na 25.5.2019
v restauraci KOI v P – 9 Běchovicích. Hlasování – 5 x pro = schváleno.
Schůze byla ukončena v 14.30 h.
Usnesení:
1. Výbor stanovil termíny výstav na rok 2019
2. Výbor schvaluje umístění „Zásady na ochranu osobních údajů“ na web.
str. klubu
3. Výbor schvaluje administrativní poplatek za druhý a další výpis o ochraně
osobních údajů
4. Výbor rozhodl o elektronickém hlasování ohledně bodu č. 5
5. Výbor stanovil termín konání Členské schůze na rok 2019
V Praze dne 19.5.2018
Zapsala: Ladislava Hörzenbergerová

