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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
pro účastníky akce Svatováclavský běh Lednicko-valtickým areálem 2018 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce: 
Jihomoravská sportovní, z.s., Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav 
IČO: 27044921 
www.borsclub.cz 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav 
Tel.: +420 519 444 212, E-mail: poverenec@bors.cz 

Informace o zpracování osobních údajů 
Správce zpracovává následující osobní údaje: 

• Jméno a příjmení 

• Datum narození 

• Fotografické a audiovizuální záznamy z průběhu akce 
Účelem zpracování osobních údajů je: 

• zajištění sportovní akce, zejména registrace, evidence a vyhodnocení závodu; 

• zveřejnění výsledku pořádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich jména a případně věku na 
www.svatovaclavskybeh.cz a www.fb.com/svatovaclavskybeh; 

• marketingové a zpravodajské účely týkající se sportovní akce, zejména pořizování fotografických záznamů z průběhu 
akce a zveřejnění těchto záznamů na www.svatovaclavskybeh.cz a www.fb.com/svatovaclavskybeh. 

Právním základem zpracování osobních údajů je: 

• Oprávněný zájem správce 

• Subjekt údajů udělil souhlas 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
Příjemcem osobních údajů je Správce, spolek Jihomoravská sportovní, z.s., IČO: 27044921, Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav, 
jakož i další osoby, které mají souvislost se závodem, jako jsou sponzoři a promotéři. 
Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména osobám v rámci plnění povinností stanovených 
právními předpisy, osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů spolku, osobám, které spolek 
Jihomoravská sportovní, z.s., pověřil plněním smluvních povinností. 

Úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, ani je nepředává mezinárodním organizacím. 

Právo subjektu údajů požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení jejich zpracování, 
vznést námitku a mít právo na přenositelnost údajů 
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, na omezení 
zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR a má právo na přenositelnost údajů k jinému 
správci dle čl. 20 GDPR, je-li to technicky proveditelné. 

Právo subjektu údajů odvolat kdykoliv souhlas 
Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů 
kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování 
souhlasu před jeho odvoláním. 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu 
Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová 
stránka úřadu www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 

Oznámení skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování 
Správce informuje, že neprovádí automatizované rozhodování a profilování. 


