ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VE SPOLKU BETON RACE, z.s.
(General Data Protection Regulation = GDPR)
BETON RACE, z. s., IČ: 07640285 se při zpracování osobních údajů řídí právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytnutou službou
a stanoveným účelem zpracování.
Osobní údaje závodníků chrání BETON RACE, z.s. v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni
dostupných prostředků. Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytováním služeb a stanoveným
účelem zpracování. Mezi základní identifikační údaje, které o závodnících spolek zpracovává, patří ty, které závodníci
sami poskytnou při registraci na závod a v souvislosti s jejich účastí na akci (např. v rámci uděleného reverzu). U osob
mladších 18 let spolek zpracovává dále i osobní údaje jejich zákonných zástupců.
Tyto údaje jsou součástí každé registrace a je potřeba je mít pro možnost zpracování registrace, samotné účasti na
pořádaných akcích a komunikaci se závodníky v souvislosti s akcí. Bez jejich poskytnutí není možné závodníka
registrovat a ten se tak nemůže závodu účastnit.
Již při zveřejňování/zasílání informací o konání akce je uvedena informace, že v průběhu akce budou pořizovány
fotografické (příp. video) záznamy, a to pro účely zachycení průběhu konané akce. Zároveň je prezentována informace
o tom, že pořízené záznamy budou uveřejněny na www.betonrace.cz a sociálních sítích s tím, že každý závodník má
možnost Organizátora kdykoliv požádat o odstranění určitého zveřejněného záznamu, což neprodleně v případě žádosti
Organizátor zajistí.
Právním základem tohoto zpracování je konkludentní (nevýslovný) souhlas závodníka (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení EU).
Osobní údaje závodníků spravuje BETON RACE, z.s. zásadně pouze uvnitř spolku a nepředává je jiným subjektům, neníli to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např.
poskytovatelé pojištění, IT služeb, právních služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty –
zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů
v souladu s GDPR. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo
EU.
Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o závodnících
(např. policie ČR). Údaje poskytujeme pouze tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

