
Informace o zpracování osobních údajů účastníků běžeckého závodu
Špulka Race

v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce Vašich osobních údajů

Sdružení hasičů ČMS

Sbor dobrovolných hasičů Dalovy

Dalovy, 257 26 Divišov

IČO: 65261771

Jaké osobní údaje zpracováváme

 jméno, příjmení
 datum narození,
 startovní číslo,
 dosažený čas v závodě,
 pořadí v závodě,
 absolutní pořadí v závodě,
 fotografie

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu,
určení oficiálního pořadí v závodě, Vaši identifikaci jako konkrétního běžce a vytvoření diplomu.

Vaše osobní údaje jsou získány přímo od Vás při Vaší osobní registraci na závodě.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme

Vaše  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  v  souladu  s  platnými  právními  předpisy  v  oblasti  ochrany
osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodů a dalších akcí. 

Jaké  osobní  údaje  jsou  zveřejněny  na  webových  stránkách  Špulka  Race    www.spulkarace.cz
a     facebookové stránce závodu https://www.facebook.com/SpulkaRace/

 pořadí v závodě,
 absolutní pořadí v závodě,
 jméno, příjmení
 dosažený čas v závodě,
 startovní číslo
 ročník
 fotografie

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou
pro vytvoření  registrace do závodu a samotnou účast  v  něm.  Toto však neplatí pro neposkytnutí
souhlasu se zveřejněním Vašich osobních údajů na webových stránkách běžeckého závodu Špulka

http://www.spulkarace.cz/
https://www.facebook.com/SpulkaRace/


Race www.spulkarace.cz a na facebookové stránce (viz výše), kdy je možno se registrovat do závodu i
bez tohoto souhlasu.

Váš  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  pro  zveřejnění  na  webových  stránkách  Špulka  Race
a facebookové stránce máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas,
který jste nám udělili. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás písemně kontaktujte na adresu správce. 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní  údaje  jsou  zpracovávány  a  uchovávány  po  dobu  nezbytně  nutnou  k  zajištění  všech  práv
a povinností plynoucí ze zajištění a organizace běžeckého závodu, dále po dobu trvání oprávněných
zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně
závazných  pravidel  předpisů  nebo  na  kterou  jste  nám  ke  zpracování  udělili  souhlas.  V ostatních
případech vyplývá doba zpracování  z  účelu zpracování  anebo je  dána právními  předpisy v  oblasti
ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. 

Ostatní informace

V souvislosti  s aktuální  epidemiologickou  situací  bude  možné  při  registraci  k závodu  uvést  také
telefonní číslo, a to pro možné trasování v případě výskytu vysoce infekčních onemocnění. Poskytnutí
telefonního čísla je plně dobrovolné.

http://www.spulkarace.cz/

