
 
INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZVH 30 
 

dle Nařízení 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)  

(dále jen "GDPR") 
 
Touto informací o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely 
zpracováváme Vaše osobní údaje, a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních 
předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme odhodláni zpracovávat Vaše osobní údaje vždy 
zodpovědně, pečlivě a v souladu se všemi právními požadavky. 
Současně schválením tohoto dokumentu udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. 
 
KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Spolek Zimní vodohospodářská třicítka, IČ: 22858016, DIČ: CZ22858016, sídlem Korandova 595/23, 
Stará Bělá, Ostrava, PSČ 724 00, Česká republika, zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 
pod spisovou značkou L 9262 (dále jen „my“ nebo „ZVH 30“), je tím zodpovědným správcem 
za osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší účastí při činnosti ZVH 30, tak jak je 
předmět činnosti uveden ve Stanovách a dalších vnitřních předpisech ZVH 30 (dále jen „činnost 
ZVH 30“). 

 
KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
Pokud se nedohodneme jinak, bude ZVH 30 zpracovávat pouze osobní údaje požadované v 
souvislosti s činností ZVH 30, zejména jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo, číslo 
občanského průkazu, číslo pasu, titul, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní 
údaje, Váš podpis a dále číslo účtu, případně další platební údaje k přijetí nebo poskytnutí platby 
v souvislosti s činností ZVH 30. 
ZVH 30 bude s Vaším souhlasem zpracovávat další Vaše osobní údaje, a to podobizny ve formě 
fotografie či videonahrávky, pořízené v průběhu činnosti ZVH 30. 

 
JAK ZÍSKÁME A POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení komunikace, přihlášením k účasti 
na činnosti ZVH 30, či jiným obvyklým způsobem. Osobní údaje nezískáváme od třetích osob. 
Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by vás ovlivňovala, ani vytvářet profily 
s použitím Vašich osobních údajů. 

 
PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem naplnění předmětu činnosti ZVH 30, tzn. zejména 
k organizování a pořádání sportovních akcí, soutěží a závodů, k osvětové činnosti v oblasti 
tělovýchovy a sportu, propagaci sportovní činnosti, případně ke splnění zákonných požadavků 
vyplývající z činnosti ZVH 30.  
Právním základem zpracování osobních údajů v rámci vztahu mezi Vámi, jakožto subjektem údajů a 
ZVH 30 může být zejména plnění nařízení GDPR příkladně přihlášením k účasti na závodě nebo 
zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu ZVH 30 dle článku 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR příkladně ve vztahu ke zpracování a uchování kontaktních údajů subjektu údajů, nebo je 
zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti ZVH 30, která se na něj vztahuje, příkladně 
ze zákona o veřejných rejstřících, zákona o účetnictví, občanského zákoníku, a to v souladu 
s článkem 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V případě, že nám potřebné osobní údaje neposkytnete, může 
dojít mezi námi ke ztížení nebo znemožnění komunikace, případně ke znemožnění Vaší účasti při 
činnosti ZVH 30. 
 
KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Vaše osobní údaje bude ZVH 30 uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského 
prostoru. 

 



S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 
Vaše osobní údaje neposkytujeme žádnému zpracovateli osobních údajů.  
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými zájmovými organizacemi v oblasti zimního lyžování a 
dalšími subjekty, jejichž činnost souvisí s činností ZVH 30, pokud to bude požadováno pro povolené 
účely a bude to právními předpisy povoleno, pak v daném potřebném rozsahu. V takových případech 
budou tyto subjekty využívat osobní údaje pro stejné účely a za stejných podmínek, jak popsáno v této 
Informaci.  
V opačném případě nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud 
neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení. 

 
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA? 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání Vaší 
spolupráce při činnosti ZVH 30, nejdéle po dobu 10 let od konce roku, v němž došlo k ukončení Vaší 
spoluúčasti při činnosti ZVH 30. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech 
nezbytných pro daňové účely, případně pro jiné účely, v souvislosti s nimiž podléhají, nebo mohou 
podléhat kontrole orgánů veřejné moci, potom Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze 
strany orgánů veřejné moci stanovené příslušnými právními předpisy. 

 
VAŠE PRÁVA 
Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz 
nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zejména 
máte právo požádat ZVH 30 o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o 
kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste 
chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám 
poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově čitelném přenosném 
formátu, zdarma. Protože se chceme ujistit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální, můžete nás 
také požádat o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. 
V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis 
požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum 
narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních 
údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. 
Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete 
podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové 
adrese uvedené níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme 
Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající 
se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: 
 

vladimir.zdrahal@pod.cz 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, jako subjekt údajů, výslovně souhlasím se zpracováním, shromažďováním a použitím mých 
osobních údajů (podobizny ve formě fotografie či videonahrávky) v souladu s Informací ZVH 30 o 
zpracování osobních údajů subjektů údajů při činnosti ZVH 30 a to za účelem propagace a prezentace 
činnosti ZVH 30. Podobizny ve formě fotografie či videonahrávky mohou být zveřejněny na 
internetových stránkách ZVH 30. 
 
Udělení či neudělení souhlasu se zveřejněním fotografie nebo videonahrávky je součástí přihlášky 
k závodu ZVH 30.  
 
 
 
spolek Zimní vodohospodářská třicítka 
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