
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a Nařízení 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 (GDPR) 

 

Uděluji jako subjekt údajů souhlas, aby správce osobních údajů: Aciluzo s.r.o. – Ing. Tomáš Novotný, se sídlem Antala Staška 1859, Praha 4, IC 

02797291 zpracovával moje osobní údaje 

V rozsahu:  

- Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk,  

- Telefonní číslo, e-mailová adresa,  

Za účelem 

- Provedení registrace do závodu CTP Doksy Race 2018 a Vaší identifikace jako konkrétního závodníka. 

- e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření REGISTRACE, zpracováváme pro umožnění 

registraci do závodů, 

- e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného 

souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob 

- pohlaví, státní příslušnost a datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného 

zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu 

- datum narození je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu 

- mobilní telefon zpracováváme za účelem zasílání výsledného času po závodě (jako součást plnění smlouvy) a pro komunikaci mezi 

pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení) 

- adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a 

nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a 

účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele 

- fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a dále jako záložní systém časomíry 

- fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce údajů. 

 Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu 

trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel 

předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je 

dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu 

- České triatlonové asociaci 

- Pořadatelům závodu CTP Trirace 2018  

Osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou zpracovatelům 

poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou 

poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem 

poskytovány dalším třetím stranám krom výše uvedených.  

 

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi 

známo a nijak ho neobcházím. 

 

Správce osobních údajů: 

 Aciluzo s.r.o. – Ing. Tomáš Novotný, se sídlem Antala Staška 1859, Praha 4, IC 02797291 

Kontaktní údaje správce: 



 

 Tomáš Novotný, telefon: +420730845756, email: info@trirace.cz 

Informace správce osobních údajů: 

- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnout, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu 

- Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše 

osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím 

- Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete 

požadovat doplnění neúplných osobních údajů. 

- Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech. 

- Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní 

údaje jinému správci. 

- Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto 

odvoláním 

- Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů 

zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva. 

 

V ____________________________ Dne _______________     Podpis_____________________________ 

mailto:info@trirace.cz

