Příloha č. 2

INFORMAČNÍ DOLOŽKA
ohledně zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením 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
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Sb. zák. EU L 119 z
4.05.2016, str.1), dále jen nařízení 2016/679 informujeme účastníka sportovních závodů, zákonného
zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilé osoby, která se účastní sportovních závodů
nebo osobu oprávněnou k účasti v ověřování a převzetí startovního balíčku že:
1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński
FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1,43 –
400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je
Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). Za účelem registrace přihlášení a
obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování osobních údajů účastníků sportovních
závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail:
biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport);
2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek
1,43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů
nebo na stránce datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl;
4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá
prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto
stránkách je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl;
5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace sportovních závodů „12.
Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) na základě:
a) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (souhlas osoby, které se
osobní údaje týkají v souladu s nařízením 2016/679 znamená dobrovolný, konkrétní,
uvědomělý a jednoznačný projev vůle, na jehož základě osoba, které se osobní údaje
týkají, v podobě prohlášení nebo důrazného jednání potvrzuje, že souhlasí se
zpracováním její osobních údajů),
b) čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (souhlas s Řádem hlavního běhu
nebo Řádem běhu pro mládež),
c) čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje.
6. Odběratelem Vašich osobních údajů je společnost Datasport a informatické společnosti, které
poskytují služby v rozsahu softwaru a hostingu. Údaje účastníků budou využívány pro
zpracování seznamů s výsledky hlavního běhu a běhu pro mládež (v rozsahu jméno, příjmení,
město, klub, škola, země, ročník, pohlaví, čas), které budou zveřejněny na internetu a mohou

být využívány také organizátory, sponzory a zpřístupněny masovým médiím. Během
sportovních závodů může být obraz jejich účastníka zaznamenán na fotografiích a filmech,
může být také využit organizátory, sponzory a zpřístupněn masovým médiím;
7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci účelu a následně
v souladu s pravidly archivace;
8. Máte právo na:
a) přístup ke svým osobním údajům,
b) úpravu svých osobních údajů,
c) vymazání svých osobních údajů,
d) omezení zpracování svých osobních údajů,
e) předložení stížnosti Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adrese: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Varšava), pokud podle Vašeho
názoru jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením 2016/679.
9. Máte právo odvolat Váš souhlas v libovolném okamžiku, což nemá vliv na zákonnost
zpracovávání, k němuž docházelo na základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu
se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu;
10. Zpřístupnění osobních údajů je nezbytnou smluvní podmínkou (akceptace soutěžního řádu).
Jste zavázán/zavázána k jejich uvedení, v opačném případě se nebudete moci zúčastnit
sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA).
V ostatních případech zpřístupnění osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné
například pro účast v ověřování nebo pro převzetí startovního balíčku jménem účastníka
sportovní soutěže (zmocnění).

