Vážený pán predseda/predsedkyňa klubu KST Lietavská Lúčka,
pri kontrole objednávok známok sme zistili, že sú vyplnené s rôznymi
chybami. Tieto sme chceli opraviť. Niečo sa nám podarilo, niečo nie.
Posielame Vám preto dokumenty na prekontrolovanie a doplnenie. Niektorí
členovia Vám môžu chýbať – mali nesprávne, alebo nemali vôbec uvedené
číslo členského preukazu. Na regionálne rady posielame zoznamy všetkých
klubov a nezaradených turistov, ktorí patria pod Región. Na kluby, na
ktoré máme mailové adresy, posielame priamo zoznam členov klubu.
Poisťovňa nás prinútila urobiť si poriadok v členskej základni. Pomohlo
to ústrediu a pomohlo to aj klubom a regiónom. Ďakujeme vám. No zároveň
sa ukázala jedna vec: doma máte počítače s rôznym nainštalovaným
programom. Vy aj vypíšete všetko tak ako sa má, no program si výsledok
upraví podľa nastavenia bez vášho vedomia. Napríklad vymení v dátume
narodenia deň s mesiacom. Preto vám teraz posielame na skontrolovanie
údaje vašich členov v programe vhodnom pre poisťovňu. Skontrolujte si aj
čísla preukazov. Musí byť desaťmiestne. Opravte, čo je zlé a pošlite to
späť na sekretariát. Uložte si opravené súbory a v budúcnosti
upravujte/dopĺňajte len tieto súbory. Nie tie staré.
K doteraz požadovaným informáciám sme doplnili dve nové. Jedna je
mailová adresa člena. Pri rozhovoroch s ľuďmi sme zistili, že informácie
sa v niektorých prípadoch nedostanú až k členom. Na svojom putovaní cez
región a klub sa stratia. Čo je chyba, veď informovanosť považujeme za
jednu z najdôležitejších vecí. Predídeme tým šíreniu rôznych
nepravdivých informácií a na druhej strane budete vedieť, čo sa chystá,
kde môžete pomôcť. Informačný tok nemá byť jednosmerný. Ak ste s niečím
nespokojní, informujte o tom. V rámci možností sa zapojíme do riešenia
Vašich problémov v regióne. Mailová adresa je nepovinný údaj. Kto nemá
mailovú adresu, alebo ju nechce zverejniť, ten ju tam mať nebude.
Druhá informácia, ktorá pribudla, je rodné číslo. Viem, teraz sme veľmi
citliví na tento údaj, ktorý sme v minulosti dávali pri rôznych akciách
pri kúpe tovaru hocikomu. Potom sa prijal zákon na ochranu osobných
údajov, ktorý, keď sa dodržiava, je to bezpečné. KST ho musí dodržiavať.
Zo zákona o športe vyplýva, že každý športovec, ak chce byť
zaregistrovaný v ministerskom systéme športu, ho musí uviesť. A Vy ste
športovci. Ak má niekto problém uviesť rodné číslo, členstvo mu zostane
tak ako predtým, ale nebude uvedený do systému. Dôsledok: nebudeme môcť
uvádzať celý počet členov, iba počet oficiálne zaregistrovaných v
ministerskom systéme a naša vyjednávacia pozícia bude slabšia. Úrady,
inštitúcie aj partneri inak berú organizáciu, ktorá má 1 000 členov, a
inak tú, čo má 18 000 členov.
Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov

