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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník závodu Přibyslavská 10 2022
pořádaného Ondřejem Hrenicem a Romanem Dubským (dále jen Pořadatelé), souhlas se
zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu, včetně
evidence výsledků závodu, a to včetně e-mailové a/nebo telefonního čísla uvedeného v
registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů
účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR).
Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Pořadatelem použity i za účelem zasílání
informací o dalších akcí pro veřejnost pořádaných Pořadatelem.
Pořadatel se zavazuje, že získané osobní údaje nepředá třetím stranám.
Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním on-line registračního formuláře nebo
podepsáním registračního formuláře v místě konání závodu Pořadateli bezúplatný souhlas k
pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a
jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených
před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu,
reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem a to bez
nároku na jakoukoliv odměnu.
Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.
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Ochrana osobních údajů (GDPR)
Pořadatelé jsou Správcem osobních údajů a nakládají s nimi v souladu s evropskou směrnicí o
ochraně osobních údajů.
Proč a jaké osobní údaje zpracováváme?
Všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme jen pro účely organizace běžeckého závodu
Přibyslavská 10, pro komunikaci s registrovanými běžci a pro následné zasílání informací o akcích
pořádaných Pořadateli. Zpracováváme tyto osobní údaje:

● jméno a příjmení (pro identifikaci běžce),
● rok narození (pro kontrolu zařazení do správné věkové kategorie u běžeckých závodů),
● e-mail (pro komunikaci s běžcem i pro následné zasílání informací o akcích pořádaných

Pořadateli),
● telefon (pro komunikaci s běžcem ohledně organizace běžeckého závodu Přibyslavská 10),
● běžecký klub (pro identifikaci běžce),

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?
V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

Jaká jsou vaše práva?
● právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
● právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
● právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování (např. odhlášením z odběru
novinek),

● právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
● právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení závodníka
Prohlašuji, že v den konání soutěže mi bude více jak 18 let a budu za sebe plně právně
odpovědný(á), případně budu pod dohledem osoby, která je za mě právně odpovědná a doložím
“SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NA BĚŽECKÉM ZÁVODĚ
PŘIBYSLAVSKÁ 10 2022”. Jsem si vědom(a) rizika, které na sebe beru a za případný úraz či
poškození svého nebo cizího majetku jsem zodpovědný(á) jen já sám(a)!

*) souhlas potvrdí závodník starší 18-ti let
1) odesláním on-line přihlášky nebo
2) při registraci na místě před závodem podpisem formuláře  “Registrace Přibyslavská

10 28.9.2022”
**) souhlas za závodníka mladšího 18-ti let potvrdí jeho zástupce podpisem “SOUHLASU
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NA BĚŽECKÉM ZÁVODĚ PŘIBYSLAVSKÁ 10 2022”

2


