
GDPR: Ochrana osobních údajů 
 
1. Obecné informace 
 
Pokud jste účastníkem pochodu, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje.  
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,  
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).  
 
Kdo je správce?   
Správcem je spolek Čavisovská stovka z. s., se sídlem Chrudimská 95, 747 64, IČ 055 99 547. Tento spolek je organizátorem 
pochodu Čavisovská stovka. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme jak budou osobní údaje 
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou 
pomáhat.  

 
Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, 

stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě 

zákazníka. 

 

2. Nakládání s osobními údaji 
 
Čavisovská stovka zpracovává tyto osobní údaje:  
jméno, příjmení, ročník narození, pohlaví, město, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas, pořadí, atletický oddíl, 
audiovizuální záznamy (tyto údaje jsou nezbytné pro vaše zařazení do správné výsledkové kategorie podle pravidel závodu 
a určení oficiálního pořadí v závodě a vaši identifikaci jako konkrétního běžce);  
jméno, příjmení, email a telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi námi jako 
pořadatelem a vámi jako účastníkem pochodu Čavisovská stovka) 
 
Jako správci údajů jsme povinni poskytnout veškeré informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.  
V případě, že dojde ke změně vašich osobních údajů, nebo jsou některé vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo 
abychom údaje opravili. Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě,  
že je splněna některá z následujících podmínek: 

 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovány 
 Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná 
 Zpracování vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením 
 Požádat o opravu, změnu nebo vymazání údajů můžete zasláním emailu na registrace@cavisovska100.cz 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům: 

 Plnění smluvního vztahu 
 Informační účely 
 Provozní účely 
 Zasílání novinek 
 Účetní a daňové účely 
 Plnění ostatních zákonných povinností 

 
Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci pochodu. Údaje jsou 
zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. 
Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci pochodu 
a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám. 
 
Jedná se především o subjekty poskytující IT služby, účetní služby, subjekty poskytující tisk závodních materiálů, subjekty, 
jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. Osobní data jsou 
subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka závodu nebo v případě výjimečné události postihující 
daného závodníka. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, 
aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň  vyhověno příslušnému nařízení. 
 
Audiovizuální záznamy 
Během pochodu Čavisovská stovka jsou pořizovány audiovizuální záznamy, které slouží k marketingovým účelům a zlepšení 
služeb účastníkům. Účastník svojí účastí na závodě s pořizováním audiovizuálních záznamů souhlasí. 
 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 
Veškerá data jsou vedena pouze elektronicky a přístupná pouze členům spolku, kteří mají právo s těmito údaji nakládat 
a kteří ručí za technickou správu těchto dat. 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od  25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů. 

 


