POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY
KRAJSKÉHO PŮLMARATONU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020
Správcem osobních údajů je společnost Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13
Plzeň, IČO: 70890366 (dále jen „Správce“).
Pro Správce zajišťuje zpracování osobních údajů společnost Apachi s.r.o., se sídlem
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 27317056, jako Zpracovatel (dále
jen „Zpracovatel“).
Přehled zpracovávaných osobních údajů, jejich zdroje a účel zpracování
Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat,
získáme přímo od Vás v rámci registrace na Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
2020.
Zpracovatel pro Správce zpracovává osobní údaje běžců pro tyto účely:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plnění smluvního vztahu dle objednávky,
Evidence účastníků v závodech,
Evidence výsledků běžeckých závodů,
Správa uživatelského účtu běžců,
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb,
Provádění analýz a měření,
Zajištění ochrany zdraví a majetku,
Účetní a daňové účely.

Osobní údaje účastníků běžeckého závodu (dále jen „běžce“) budou zpracovány
v rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení,
pohlaví
adresa trvalého pobytu,
e-mail,
telefonní kontakt,
datum narození,
startovní číslo,
dosažený čas v závodě,
pořadí v závodě,
pořadí v kategorii,
atletický oddíl (klub),
fotografie a videa z průběhu závodu,

- tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření registrace k závodu mezi Zpracovatelem a
běžcem, který se na daný závod registruje, pro zařazení do správné výsledkové
kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí v závodě a identifikaci
konkrétního běžce,

1

konkrétně pak:
•
•

•
•
•

e-mail - vytvoření uživatelského účtu, který umožní registraci do závodů,
vytvoření registrace, primární komunikace s běžcem,
jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa trvalého bydliště, atletický
oddíl (klub) - správné zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu,
jednoznačná identifikace běžce, ochrana životně důležitých zájmů běžců
(například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného
systému), písemná komunikace mezi Zpracovatelem a běžcem závodu
ohledně potvrzení předání a převzetí čipu, vyhodnocení Soutěže o nejlepšího
běžce z Plzeňského kraje v rámci Půlmaratonu,
telefonní kontakt - zasílání výsledného času po závodě, komunikaci mezi
Zpracovatelem a běžcem v případě mimořádných událostí (například přírodní
podmínky či bezpečnostní ohrožení),
fotografie a videa z průběhu závodu - zpravodajská činnost, záložní systém
časomíry,
startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v kategorii, pořadí v závodě –
zařazení do výsledkové kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí
v závodě.

Registrace pro závody je zajišťována v rámci systému www.sportt.cz provozovaného
Zpracovatelem. Zpracovatel zajišťuje také příslušnou platební bránu pro platby kartou.
Ohledně registrací a plateb se obracejte na Zpracovatele.
U nezletilých účastníků Správce a Zpracovatel zajišťující registraci, vyžaduje souhlas
jejich zákonných zástupců s jejich účastí v závodu. Souhlas uveden v propozicích
jednotlivých běhů v rámci Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje 2020.
Účelem zpracování osobních údajů účastníka je pořádání Krajského půlmaratonu
Plzeňského kraje 2020.
Ze závodu je vyhotovováno fotografické a videozpravodajství. O závodu a jeho
výsledcích také může být přiměřeně referováno v médiích či v rámci propagace závodu
Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020.
Kompletní výsledky závodu jsou zpracovávány Zpracovatelem, vyvěšeny po závodě
po přiměřenou dobu v místě konání a výsledek konkrétního účastníka mu může zaslán
formou SMS nebo e-mailu. Zpracovatel a Správce zveřejňuje tyto výsledky na svém
serveru www.sportt.cz a http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz (a to včetně jména a
příjmení účastníka, roku narození, pohlaví, příslušnosti ke klubu a výsledků jak
celkových, tak v jednotlivé kategorii). Pokud účastník nechce být ve výsledcích
uváděn, je možné požádat o vynětí z výsledků společnost APACHI s.r.o. a Plzeňský
kraj na níže uvedených kontaktech.
Právní základ zpracování
Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je nezbytnost registrace v
závodu – zajištění účasti účastníka v závodu.
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Důležitá práva
Účastník má právo
•
•
•
•
•

vzít souhlas kdykoli zpět,
požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou Zpracovatelem a Správcem
zpracovávány,
požadovat po Zpracovateli a Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů,
vyžádat si u Zpracovatele a Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Zpracovateli a Správci výmaz těchto osobních údajů.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány
Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.
Pro účely evidence registrací a přijatých plnění a pro účely vedení účetnictví budeme
základní údaje o účastnících (jméno a příjmení, datum narození, specifikace závodu,
kterého se účastnili, specifikace uhrazených částek apod.) evidovat po dobu 1 roku od
jejich získání.
Výsledkové listiny jsou zpracovávány po dobu 10 let od data konání závodu, poté
jsou mazány. Zveřejňování výsledkové listiny na webu www.sportt.cz bude probíhat
po dobu cca 5 let.
Pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o závodě,
nebude doba jejich zveřejňování omezena.
Aktualizace údajů
Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých účastníkem, dovolujeme si požádat o
zaslání informace o takové změně.
Za účelem aktualizace dat je potřeba kontaktovat Zpracovatele na níže uvedených
kontaktech, nejlépe e-mailem na sportovniservis@gmail.com.
Jak bude zpracování probíhat
Správce i Zpracovatel budou osobní údaje zpracovávat zejména ve svých
počítačových systémech. Písemnosti bude Správce i Zpracovatel zpracovávat ve své
kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné.
Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)
Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze Zpracovatel a Správce, a nebudou dále
poskytovány jiným osobám
Kompletní výsledky závodu jsou předávány Správci od Zpracovatele, společnosti
Apachi s.r.o.. Zpracovatel zveřejňuje tyto výsledky na svém serveru www.sportt.cz a
Správce na serveru http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz. Na níže uvedených kontaktech
můžete kdykoliv požádat o výmaz (anonymizaci) Vašich výsledků z výsledkové
databáze.
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Rizika a doporučené postupy
Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s
ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme
některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:
•

•

•
•

•

•

•

Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné
dané údaje poskytnout. Ne všechny údaje, které můžete např. vyplnit v
přihlášce, jsou povinné. Vyplnění některých údajů nám může pomoci Vás např.
kontaktovat, ale můžete se rozhodnout, že nám takové údaje prostě
neposkytnete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů,
kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje
třetích osob (Vašich rodinných příslušníků), zamyslete se nad tím, zda je toto
předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto
třetích osob
Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat,
zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
V rámci závodů je pořizováno foto a videozpravodajství. V rámci záběrů vícero
osob nejsme schopní vymazávat či nezabírat jednotlivé osoby a ani by to nebylo
přiměřené. Pokud by naši fotografové a kameramani pořizovali Vaše portrétní
snímky a Vy jste s tím nesouhlasili nebo byste si nepřáli jejich zveřejnění, je
nejlepší cestou rovnou danou osobu požádat o smazání takového snímku.
Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat
těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je
nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či
jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v
případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout,
prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte
vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy.
Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte. Sdělení Vašeho hesla po Vás
nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové
výzvy ke sdělení hesel. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání
a následného zneužití hesla.
Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob
komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání
hesla jiným komunikačním kanálem.

Práva subjektu údajů jsou upravena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 .

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Zpracovatele a Správce (kontakt na pověřence pro
ochranu osobních údajů je zveřejněn na www.plzensky-kraj.cz) nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
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Jak nás můžete kontaktovat?
Zpracovatel:
Společnost Apachi s.r.o.
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Email: sportovniservis@gmail.com

Správce:
Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
email: pulmaraton@plzensky-kraj.cz
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