PODMÍNKY ÚČASTI V CHARITATIVNÍM BĚHU RUN FOR PROCIT
A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Občanské sdružení: ProCit, z.s.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích

se sídlem: Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Pl-

a programu závodu.

zeň, identifikační číslo: 22909486 pro prodej registrací na běžeckou akci prostřednictvím webu

6. V místě konání prosíme o udržování pořádku.

www.runforprocit.cz
7. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihláš1. PODMÍNKY ÚČASTI

ku některého z účastníků.

1. Závodník uhradí startovné v souladu s vybranou
tratí a kategorií v uvedeném regulérním termínu

8. Závod se koná za každého počasí.

(startovné je nevratné).
9. Startovné je nevratné a je přenosné. Nový účast2. Vyplnění elektronického přihlašovacího for-

ník souhlasí s obchodními podmínkami a pod-

muláře a úhrada startovného nahrazují písemný

mínkami účasti přijetím startovného.

podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník
zaplacením startovného potvrzuje svůj souhlas

10. Účast v závodu je na vlastní nebezpečí.

s níže uvedenými pravidly závodu.
11. Závodník souhlasí, se zasláním registrace, s po3. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pou-

užitím audio a vizuálních záznamů z akce Run for

ze s písemným souhlasem odpovědného zástup-

Procit pro propagaci charitativního běhu a sdru-

ce. V případě využití elektronické přihlášky je nut-

žení ProCit.

né vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí
startovního čísla (bez písemného souhlasu nebu-

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

de číslo vydáno).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Pravidla závodu:

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-

1. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu

váním osobních údajů a o volném pohybu těch-

způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne

to údajů (dále jen: „GDPR”) je Občanské sdružení

jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, bě-

ProCit, z.s. IČO 22909486 se sídlem Kaznějovská

hem či po závodě.

1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň (dále jen: „správce“).

2. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či

Kontaktní údaje správce jsou:

zcizení věcí.

adresa: Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň
email: procit@centrum.cz

3. Účast závodu je na vlastní nebezpečí.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace
4. Startovní číslo musí být umístěno na viditelném

o identifikované nebo identifikovatelné fyzické

místě, je nepřenosné.

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fy-

zická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identi-

v elektronické podobě automatizovaným způso-

fikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,

bem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

například jméno, lokační údaje, síťový identifikátor

způsobem.

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kul-

2.7. Účastník běhu potvrzuje, že poskytnuté osobní

turní nebo společenské identity této fyzické osoby.

údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jed-

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osob-

ná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ních údajů, neboť nesplňuje podmínky pro to, aby
takové jmenování bylo nutné.

2.8. V případě, že by se občanské sdružení ProCit,
z.s. domnívalo, že zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpra-

2.1. Ochrana osobních údajů registrovaných účast-

cování jeho osobních údajů, které je v rozporu s

níků charitativního běhu Run for ProCit (dále jen

ochranou soukromého a osobního života kupují-

„účastník běhu“), který je fyzickou osobou, je po-

cího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li

skytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

zpracování, může:
• 2.8.1. požádat zpracovatele o vysvětlení,

2.2. Účastník běhu souhlasí se zpracováním těch-

• 2.8.2. požadovat, aby zpracovatel odstranil takto

to svých osobních údajů: jméno a příjmení, adre-

vzniklý stav.

sa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

2.9. Požádá-li účastník běhu o informaci o zpraco-

a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

vání svých osobních údajů, je mu občanské sdružení ProCit, z.s. povineno tuto informaci předat.

2.3. Účastník běhu souhlasí se zpracováním osobních údajů občanským sdružením ProCit, z.s.,

2.10. Evidence účasti na charitativním běhu Run

a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li

for ProCit, přičemž právním základem tohoto

účastník běhu jinou možnost, souhlasí se zpraco-

zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro

váním osobních údajů prodávajícím také pro účely

účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve

zasílání informací a obchodních sdělení účastní-

smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení;

ku běhu. Souhlas se zpracováním osobních údajů
v celém rozsahu dle tohoto článku není podmín-

2.11. Marketing, včetně zasílání obchodních sdělení

kou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření

některým ze správců či třetími osobami, přičemž

kupní smlouvy.

právním základem tohoto zpracování je případné
udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich

2.4. Účastník běhu bere na vědomí, že je povinen

osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) na-

své osobní údaje (při registraci ke běhu) uvádět

řízení.

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat občasnké sdružení ProCit, z.s.

2.12. Ze strany správce nedochází k automatické-

o změně ve svých osobních údajích.

mu individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
nařízení.

2.5. Zpracováním osobních údajů účastníků běhu
může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpra-

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

covatele. Osobní údaje účastníků běhu nebudou

3.1. Správce uchovává osobní údaje.

občanským sdružením ProCit, z.s. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3.2. Osobní údaje zpracovávané pro účely evidence
účasti na charitativním běhu Run for ProCit dle čl.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

2.1.2 budou zpracovávány bez konkrétního časové-

6.2. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním

ho omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávně-

Vašich osobních údajů bylo porušeno či je poru-

ného zájmu správce či třetí osoby dle čl. 3.

šováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

3.3. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány po dobu

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývají-

Poskytnutí Vašich osobních údajů je, však nutným

cích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a

požadavkem pro registraci k charitativnímu běhu

uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po

Run for ProCit. Bez poskytnutí Vašich osobních

dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

údajů není možné registraci uskutečnit. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely marketingu

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ

není zákonným či smluvním požadavkem a ani

STRANY

není požadavkem, který je nutný k Vaší registraci

Evidence účasti na charitativním běhu Run for

k charitativnímu běhu Run for ProCit.

ProCit je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou

6.4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpraco-

být zejména pořadatelé závodů, národní či me-

váním Vašich osobních údajů daný správci (a to

zinárodní sportovní asociace a subjekty zabývají-

v případech, kdy je zpracování Vašich osobních

cí se statistikou, zpravodajstvím nebo publicisti-

údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však

kou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty

není dotčena zákonnost zpracování Vašich osob-

a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění

ních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může-

zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací

te odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou

nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, tře-

na adresu správce procit@centrum.cz.

tích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků
sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpra-

a identifikace účastníků závodů a vedení historic-

cování Vašich osobních údajů pro účely přímého

kých statistik, a na informování veřejnosti o průbě-

marketingu, včetně profilování, pokud se profilová-

hu sportovních klání.

ní týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již

5.1. Vaše osobní údaje nezpracovává ani nepřijímá

Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovává-

žádný další subjekt,

ny.

5.2. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evi-

7. OSTATNÍ

dence účasti na charitativním běhu Run for ProCit

Odesláním registrace z internetového registrační-

dle čl. 2.1.2 mohou být zveřejněny.

ho formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

v celém rozsahu přijímáte.

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte
právo požadovat od správce přístup k Vašim osob-

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou

ním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich

verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní

osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpraco-

na svých internetových stránkách a zároveň Vám

vání, právo vznést námitku proti zpracování Vašich

zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailo-

osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Va-

vou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

šich osobních údajů.
Podmínky jsou platné dnem 15. 11. 2018

