ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro účastníka charitativního závodu Těšínská osmička NADACE AGEL
(dále jen „Závod“)
Vážení zájemci o účast na Závodu, vážení přihlášení účastníci Závodu,
níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních
údajů (v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, pohlaví a velikost trika, e-mailová adresa, příp. telefon, a
nepovinně titul účastníka Závodu, dále fakturační údaje, startovní číslo a další osobní údaje účastníka Závodu na
samostatném formuláři souhlasu se zpracováním osobních údajů + v průběhu konání a při vyhodnocení Závodu
pořizované fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníka Závodu), správcem těchto údajů, a to
v souladu s čl. 13 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Skupina AGEL = právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž
má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, IČO:
00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 – viz také
www.agel.cz (dále jen „Skupina AGEL“).

1. Kontaktní údaje správce:
NADACE AGEL, IČO: 29283868, se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Praha 4, PSČ 140 00,
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1422,
telefon: +420 234 633 123, e-mail: nadaceagel@agel.cz, web: https://nadace.agel.cz (dále jen „Správce“)
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL a.s.,
poštovní adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, telefon: +420 601 366 760, e-mail: dpo@agel.cz
3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:
a) Vedení evidence přihlášených a na Závodě i přítomných účastníků Závodu k zajištění organizace a
samotné realizace Závodu pořádaného Správcem, včetně vedení a uchování účetních dokladů a
dalších dokumentů ke splnění právních povinností Správce.
b) Pořizování a další zpracování, včetně zveřejnění, fotografií a videozáznamu z průběhu Závodu, i
s připojenou identifikací zejména vítězů Závodu, za účelem propagace a prezentace průběhu Závodu a
další veřejné propagace Správce a celé Skupiny AGEL.
V případě účelu uvedeného pod písmenem a) jsou osobní údaje Správcem zpracovávány podle čl. 6 odst. 1
písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné jednak pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou se provedenou registrací na Závod stal účastník Závodu, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto účastníka Závodu, jednak pro splnění právní
povinnosti, která se na Správce vztahuje, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V případě účelu uvedeného pod písmenem b) jsou osobní údaje Správcem zpracovávány na základě vlastnoručně
podepsaného samostatného formuláře Souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka Závodu podle čl. 6
odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
příslušného Správce či třetí strany:
Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti
s možností uplatňovat svá práva vyplývající z registrace, průběhu a vyhodnocení Závodu, dále v souvislosti
s prováděným přímým marketingem spočívajícím v rozesílání obchodních nabídek účastníkům Závodu – pozvánek
k účasti na dalších obdobných akcích pořádaných Správcem a dále za účelem zajištění nezbytné komunikace
s účastníky Závodu.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:






oprávnění zaměstnanci Správce a oprávněné osoby ze Skupiny AGEL podílející se na přípravě, realizaci a
vyhodnocení Závodu,
účastník Závodu,
státní orgány na základě zvláštních právních předpisů,
subjekty, které Správci poskytují pro zajištění a realizaci Závodu odpovídající služby a se kterými má Správce
uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů,
vydavatelé tištěných periodik (novin a časopisů) a jiných tiskovin, provozovatelé televizního nebo
rozhlasového vysílání nebo zpravodajských či zájmových webových stránek v síti Internet nebo propagačních
ploch, osoby zajišťující vývoj, správu a provoz internetových nebo intranetových stránek Správce a Skupiny
AGEL (jen pro účel uvedený v bodě 3. písm. b).

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:
Pokud účastník Závodu po provedené registraci na internetových stránkách Závodu (beh.agel.cz) uhradí
startovné, jsou jeho vyplněné osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění průběhu, organizace
a vyhodnocení Závodu a po dobu stanovenou právními předpisy, nebo do odvolání uděleného souhlasu pro účel
uvedený v bodě 3. písm. b).
Pokud účastník Závodu po provedené registraci na internetových stránkách Závodu (beh.agel.cz) neuhradí
startovné, jsou jeho vyplněné osobní údaje zlikvidovány nejpozději do 30 dnů po skončení Závodu.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:








Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte
právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
Máte právo na omezení zpracování.
Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
Máte právo na přenositelnost údajů.
Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních
předpisů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u
příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:
Předání Vašich osobních údajů k účelům uvedeným v bodě 3. a 4., jakož i rozsah takto předaných informací je
pouze Vaší svobodnou volbou v rámci Vašeho zájmu zúčastnit se Závodu, přičemž na zpracování osobních údajů
jsou založeny podstatné principy organizace Závodu.
Bez předání minimálně požadovaných osobních údajů Vás nelze jako účastníka Závodu na akci zaregistrovat. Jako
účastník Závodu jste oprávněn(a) kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel uvedený
v bodě 3. písm. b), a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle zaslanému Správci.
Okamžikem doručení Vašeho písemného požadavku jako účastníka Závodu na omezení nebo výmaz osobních
údajů Správci ještě před vyhodnocením výsledků Závodu jste jako účastník Závodu vyloučen z další účasti na
Závodu, včetně ztráty nároku na předání výhry či jiného plnění, bude-li Váš požadavek doručen před jejich
předáním.

