Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů
1. Spolek Drosophila z. s., IČO: 04635434, se sídlem Myslíkova 208/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
e-mail: behprozoopedf@gmail.com (dále také jen „pořadatel“) je pořadatelem běžeckého závodu
Běh pro zoo (dále jen „závod“).
2. Účastník registrací na závod uděluje souhlas ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 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) se správou a zpracováním jeho osobních údajů pořadatelem, jenž je správcem osobních
údajů (dále také jen „správce“) a to konkrétně k údajům uvedených v přihlášce na závod: jméno,
příjmení, pohlaví, rok narození, klub či město, e-mailová adresa, telefonní číslo. Na základě účasti
na závodě jsou o účastníkovi dále zpracovány následující údaje: dosažený čas v závodě, pořadí
v závodě, pořadí v kategorii; (dále jen „osobní údaje“).
3. Osobní údaje jsou správci poskytovány a dále zpracovány za účelem plnění smluvního vztahu,
registrace, evidence a identifikace účastníka, vyhodnocení výsledku účastníka na závodě a
zveřejnění výsledků na webové stránce závodu.
4. Správce je oprávněn osobní údaje předat ke zpracování zpracovateli, a to společnosti RaulWalter
s.r.o., IČO: 05168856, se sídlem Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, (dále také jen
„zpracovatel“).
5. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích ze smlouvy, nedéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu pořadateli.
6. Účastník registrací na závod bere na vědomí, že má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to
prostřednictvím e-mailové komunikace nebo písemně na adresu pořadatele. Účastník dále bere
na vědomí, že takové odvolání souhlasu nemůže mít vliv na zpracování osobních údajů, které již
do tohoto odvolání proběhlo.
7. Účastník taktéž bere na vědomí, že bez uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů
nebo po jeho odvolání není možné se závodu účastnit.
8. Účastník dále bere na vědomí, že má právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou
zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k jeho
osobním údajům, opravu či aktualizaci osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů,
výmaz osobních údajů, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Pořizování obrazového a audiovizuálního záznamu
1. Na závodě dochází k pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů (tj. foto a video) pro
potřeby pořadatele.
2. Svojí registrací bere každý účastník na vědomí, že v průběhu závodu budou pořizovány obrazové
a audiovizuální záznamy. Tyto záznamy mohou být použity pořadatelem či jím pověřenými třetími
osobami za účelem propagace závodu a pořadatele, a to bez nároku účastníka na jakoukoli
odměnu.
3. Pokud účastník nesouhlasí se zveřejněním a použitím takového záznamu, na kterém je jeho
podobizna, má právo se obrátit se svou žádosti o odstranění záznamu na e-mailu pořadatele
behprozoopedf@gmail.com.

