PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VČETNĚ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA WILSONKA RACE
Tyto podmínky se vztahují na extrémní běžecký překážkový závod WILSONKA RACE, konaný dne 7.9.2019 a jeho případné
doprovodné akce v roce 2019 a jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro závod WILSONKA RACE 2019.
Pořadatelem, organizátorem extrémního běžeckého překážkového závodu WILSONKA RACE a jeho doprovodných akcí
(dále jen „WILSONKA RACE“ či „závod“) a správcem osobních údajů účastníků závodu (dále jen jako „organizátor a
správce“) je spolek JHM Sport Aktivity z.s., se sídlem č.p. 14, 67576 Hartvíkovice, IČ: 04873459, přičemž registrací dle
těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Tyto podmínky o zpracování osobních
údajů jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem závodu a je povinností každého
účastníka se s ním seznámit.
Provedením registrace k závodu bere účastník v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dále
ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů na vědomí, že
za účelem přípravy, realizace a vyhodnocení závodu musí organizátor zpracovávat osobní údaje účastníků závodu (rozsah
zpracovávaných údajů je dán registračním formulářem).
Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení, případně ročníku narození či
místa bydliště ve startovní a výsledkové listině. Účastník si je vědom toho, že má v souvislosti se zpracováním svých
osobních údajů tato práva:
•
•
•
•
•
•
•
•

Právo být informovaný (proč a jak Vaše osobní data zpracováváme a chráníme)
Právo na přístup (dozvědět se všechny osobní údaje, které o Vás zpracováváme)
Právo na opravu (opravit data, která nejsou v souladu se skutečností)
Právo na výmaz (nazývá se též právo být zapomenut – lze jen částečně)
Právo na omezení zpracování (zpracovávat osobní data jen pro určité účely)
Právo na přenositelnost (poskytování Vašich dat jiné firmě nebo instituci)
Právo vznést námitku (na cokoli v souvislosti s osobními údaji)
Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním (výběr pro různé akce).

Účastník je seznámen s tím, že v souvislosti s úkonem registrace, časomíry, skupinovým úrazovým pojištěním, či
poskytnutím zdravotní péče v souvislosti se závodem, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, se kterými má
organizátor závodu uzavřené řádné zpracovatelské smlouvy.
Provedením registrace do závodu bere účastník na vědomí, že během závodu nebo bezprostředně před ním a po něm
(včetně doprovodných akcí před a po závodě) může organizátor/správce pořizovat fotografie a zvukově obrazové
záznamy týkající se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy. Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k
propagaci organizátora běhu WILSONKA RACE v propagačních materiálech, médiích (včetně internetu a sociálních sítí) a
to bez nároku účastníka na honorář.

V Hartvíkovicích dne 3.6.2019

info@wilsonkarace.cz, www.wilsonka-race.cz
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