
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí 
na veřejných závodech Říčanská laťka, 12. ročník 
 
T. J.  Sokol Říčany a Radošovice, Sokolská 395/6, 251 01 Říčany, IČO 16556836, 
atletický oddíl (dále jen Spolek) zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti 
s pořádáním veřejných závodů „Říčanské laťky“. Spolek je ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen „GDPR“) 
správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce). Pro účely této akce je 
kontaktní osobou Zdeněk Hercik, 608 808 012, registrace.ao@seznam.cz. 

Zpracováváme o Vás následující údaje, které jste uvedli do přihlášky, dále 
fotografie a videa, která byla pořízena během závodu: 

• Jméno a příjmení 

• Rok narození 

• Pohlaví 

• Oddílová příslušnost 

• Dosažený výkon a pořadí 

• Fotografie, videozáznam 

Účel zpracování Vašich osobních údajů: 

• Registrace závodníků a přípravy startovní listiny  

• Zpracování výsledkové listiny 

• Vyhlašování vítězů a předávání cen 

• Evidence výsledků na stránkách Českého atletického svazu (ČAS). Osobní 
údaje bude Správce zpracovávat na software „Atletická kancelář“, který 
Správci poskytl ČAS. S ČAS byla uzavřena Smlouva o společném zpracování 
osobních údajů.  

• Pořízení fotografií, popř. videí a jejich zveřejnění na stránkách oddílu, na 
sociálních sítích,  v tiskové zprávě a ve veřejných mediích 

• Jméno, příjmení a rok narození závodníka mohou být zveřejněny v rámci 
vyhlášení výsledků závodu v tisku. Nikomu dalšímu osobní údaje bez 
Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. 

Právním základem zpracování osobních údajů je: 

• Přihláška na veřejné závody „Říčanská laťka“ tedy splnění smlouvy mezi 
závodníkem a Správcem 

• Oprávněný zájem Správce 

mailto:sobveronika@gmail.com


Doba uchovávání údajů 
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou 
k naplnění účelů nebo po dobu požadovanou zákony. 

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

Práva 
Máte 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 máte právo na přenositelnost údajů k 
jinému správci dle čl. 20 GDPR, je-li to technicky proveditelné.  

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu dle čl. 77 GDPR, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová stránka 
úřadu www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo 
na ochranu osobních údajů.  

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


