
Účastí na akci Běh okolo Lemberka účastník souhlasí se shromažďováním, uchováním a 
zpracováním osobních údajů nutných k registraci před konáním závodu a zveřejněním 
fotografií, které budou během závodu pořízeny. 

Správce osobních údajů je Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí se sídlem U Školy 98, 471 
25 Jablonné v Podještědí, IČO: 48283193, zastoupený Mgr. Petrem Kopřivou. 

Prohlášení správce 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu (registrace k závodu, pořádání akce) a zpracovávat je pouze v souladu 
s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které 
zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 

Zpracování osobních údajů 

1) Účastník akce Běh okolo Lemberka bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat jeho 
osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa a údaje o klubu) 
pro účely registrace a evidence účastníka v závodě a evidence výsledků, tj. zejména ukládání 
těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, předávání určeným třetím osobám 
ke zpracování, třídění a likvidaci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 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), 
ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele 
Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí se sídlem U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí 
nebo e-mailem na skjvp@seznam.cz. 

2) Účastník účastní na akci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem ve 
stejném rozsahu jako v bodě 1) výše pro účely zasílání informací o sportovních závodech a 
jiných obdobných akcích pořadatele i třetích subjektech, případně pro jiné obchodní a 
marketingové účely (např. vyhodnocování proběhlých akcí; příprava dalších akcí; statistika 
atp.). 

3) Účastník účastní na akci stvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních 
údajů dle bodu 1) a 2) výše je dobrovolné. 

4) Účastník účastní na akci stvrzuje, že si je vědom svých práv, a to na opravu osobních údajů, 
požadovat vysvětlení od pořadatele v případě, že pojme podezření, že zpracováním osobních 
údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že jsou osobní údaje 
zpracovány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu 
s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, 
doplněním či odstraněním. 

5) V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními 
předpisy dává účastník souhlas správci k užití svých písemných projevů, obrazových snímků, 
své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů 
osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční 
účely na všech komunikačních médiích (webové stránky, facebookový profil). Tento souhlas 
je udělen bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. 


