Zásady ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů nutné pro zajištění řádného chodu závodu a bezpečnosti účastníka
V rámci akce dochází za účelem zajištění jejího řádného chodu ke zpracování osobních údajů
účastníků. Organizátor závodu ŠAK Chodov, Husova 1094, 35735 Chodov a Město Chodov, IČ:
00259349, Komenského 1077, 35735 Chodov využívá sdělené osobní údaje zejména k identifikaci
soutěžících, informování o organizaci, případných organizačních změnách, průběhu a vyhodnocení
akce, jakož i ke statistickým účelům a ke sdělování dalších informací souvisejících s konáním akce.
Osobní údaje účastníka mohou být dále předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s
akcí.
Organizátor žádá účastníky o udělení souhlasu se zpracováním kontaktních osobních údajů, a to za
účelem zasílání informací o akci.
Kompletní výsledky závodu jsou zpracovávány společností RaulWalter s. r. o., vyvěšeny po závodě po
přiměřenou dobu v místě konání a výsledek konkrétního účastníka mu může být zaslán formou SMS
nebo e-mailu. Výsledky jsou dále zveřejněny na www.behychodov.cz a to včetně jména, příjmení,
roku narození, pohlaví, příslušnosti ke klubu a výsledků jak celkových, tak v jednotlivých kategoriích.
Ze závodu je pořizováno běžné fotografické a video zpravodajství. O závodu a jeho výsledcích také
může být přiměřeně referováno v médiích. Pro tyto účely žádá organizátor o udělení souhlasu s
pořízením a použitím a šířením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů
týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo
bezprostředně před ním či po něm. Souhlas se vztahuje i na použití k vlastní propagaci organizátora
akce a to bez nároku účastníka na honorář.
Informace o přístupu ke svým osobním údajům
Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., případně
dle čl. 15 nařízení 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, po jeho
vstupu v účinnost, a další práva dle příslušných ustanovení výše uvedených předpisů, zejména právo
na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů a jejich likvidaci, jakož i právo obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností
organizátora.
Udělení souhlasu
Účastník uděluje ve výše uvedených případech souhlas svobodně, což stvrzuje svým podpisem, resp.
v rámci procesu registrace na akci aktivním označením akceptace takového souhlasu obsaženého v
samostatném dokumentu, bezplatně a na dobu 10 let od konání akce. Souhlas může kdykoli
bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě
potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče poskytované v souvislosti s akcí.

