
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Prohlášení 
Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679, obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (dále také jako „Nařízení") a platnými právními předpisy. Údaje 
zpracováváme pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby byly zabezpečené před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 
 

Jaké údaje zpracováváme 
Zpracováváme tyto osobní údaje: příjmení a jméno, rok narození, kategorie, startovní číslo, atletický oddíl, e-mail, 
dále dosažený čas v závodě, pořadí v závodě a pořadí v kategorii. 
Údaje získáváme z Online registrace nebo z registračního formuláře vyplněného před závodem. 
 

Za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s organizací „Běhu okolo přehrady Křetínky“ (dále „Závod“) pro tyto 
účely: 

 Evidence účastníků v závodě 

 Evidence výsledků závodu 

 Zasílání pozvánky na další ročník závodu 

 

Konkrétně se zpracovává: 

 příjmení, jméno a rok narození, vyplněné při registraci do závodu, za účelem správného zařazení do 
příslušné kategorie podle pravidel závodu 

 atletický oddíl za účelem tisku ve výsledkové listině 

 e-mail (v případě Vašeho výslovného souhlasu) k zaslání pozvánky na další ročník závodu 

 

Právní důvody zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů: 

 oprávněný zájem správce údajů – jméno, příjmení, rok narození, startovní číslo, dosažený čas v závodě, 
pořadí v závodě, pořadí v kategorii, atletický oddíl 

 souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mail k zaslání pozvánky na další ročník závodu 

 
V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat. 
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte vždy právo vznést námitku proti zpracování. 
 

Práva subjektu údajů vyplývající z Nařízení 

 Právo na přístup k osobním údajům – jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré 
informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě 
jakého právního základu a po jakou dobu je budeme zpracovávat 

 Právo na opravu osobních údajů – v případě změn, nepřesností či neúplnosti Vašich osobních údajů 
máte právo na jejich opravu 

 Právo na výmaz – v případě splnění podmínky, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který 
byly původně získány a zpracovány, v případě odvolání souhlasu se zpracováním, které bylo založeno na 
udělení Vašeho souhlasu, v případě opodstatněné námitky na zpracování údajů na základě oprávněných 
zájmů správce, v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením 

 Právo vznést námitku – proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu 

 Právo související s automatickým zpracováním – máte právo neposkytovat výše uvedené osobní údaje, 
ale s výjimkou e-mailu jsou tyto nezbytnou podmínkou pro registraci do závodu a účast v něm. 

 Doba uložení osobních údajů – osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání 
oprávněných zájmů správce osobních údajů, případně po dobu trvání Vašeho souhlasu. 


