
Příloha č. 2

INFORMAČNÍ KLAUZULE
ve věci zpracování osobních údajů

V souladu s ustanoveními článku č. 13. odst. 1 a 2 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)  (dále  jen nařízení  2016/679),  si  Vás dovolujeme informovat,  jakožto účastníka
sportovního  klání,  zákonného  zástupce  /  rodiče  nezletilé  osoby  účastnící  se  běhu  nebo  osobu
oprávněnou k verifikaci a převzetí startovacího balíčku účastníka akce, že:

1. Administrátorem osobních údajů zpracovávaných v rámci organizace akce „13. Těšínský
FORTUNA  běh”  je  Burmistrz  Miasta  Cieszyna  (ul.  Rynek  1,  43 – 400 Cieszyn,  e-
mail: urzad@um.cieszyn.pl),  koordinátorem  sportovní  akce  je Wydział  Sportu  Urzędu
Miejskiego  w  Cieszynie  (ul. Kochanowskiego  14,  43 – 400 Cieszyn,  e-mail:
sport@um.cieszyn.pl,  tel.  +48 502 261 684).  Administrátor  pověřil  zpracování  osobních
údajů  účastníků  akce  firmě  Datasport  (ul. Okrężna  22,  58  –  310  Szczawno  -  Zdrój,  e-
mail: sport@datasport.pl, dále: Datasport) pro registraci přihlášek a obsluhy měřičů závodu.

2. Kontakt  na  inspektora  ochrany  osobních  údajů:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Pravidla  běhu  se  nacházejí  u  koordinátora  akce  nebo  na  webech  datasport.pl  nebo
fortuna.bieguliczny.pl;

4. Registrace účasti ve „13. Těšínském FORTUNA běhu” se koná online na portálu Datasport.
Administrátorem založených profilů, které obsahují osobní údaje na přihlašovacím portálu
je Datasport. Podrobnosti zde: datasport.pl.

5. Vaše  osobní  údaje  budou  zpracovávány  v  souvislosti  s  organizací  sportovní  akce  „13.
Těšínský FORTUNA běh” na základě: 

1) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů  (souhlas osoby, jejíž osobní
údaje budou zpracovávány jsou, v souladu s nařízením 2016/679, dobrovolné, přesné,
cílené,  vědomé a  jsou  jednoznačným důkazem její  vůle,  potvrzuje  zpracování  jejích
osobních údajů),

2) čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení 2016/679 –  zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje. 

6. Konečným odběratelem osobních údajů je firma Datasport a další informatické firmy, které
spravují  servis  programu  a  webhostingu.  Osobní  údaje  budou  sloužit  jako  podklad  pro
přípravu výsledkových listin hlavního běhu (v rozmezí: jméno, příjmení, místo, oddíl, klub,
země, ročník, pohlaví a čas), tyto údaje budou posléze zveřejněny na internetu a mohou být
zpracovány  pořadateli,  sponzory,  partnery  a  mediálními  partony  a  mohou  být  předány
médiím. Vzhled účastníků akce může být zaznamenán a fotografiích a filmových záznamech
v  průběhu  konání  akce  a  také  mohou  být  zpracovány  pořadateli,  sponzory,  partnery  a
mediálními partony a mohou být předány médiím.

7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu v souladu s následujícími
právními předpisy Polské republiky:

1) ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  roku  w  sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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8. Máte právo na:

1) přístup ke svým osobním údajům,

2) opravu svých osobních údajů, 

3) odstranění svých osobních údajů, 

4) omezení zpracování osobních údajů, 

5) sdělení  souhlasu  je  dobrovolné  a  je  mož�né  jej  kdykoliv  odvolat  s  tím,  ž�e  odvolání
souhlasu nebude mít přímý vliv na pro zákonnost zpracování založ�eného na souhlasu
před jeho odvoláním.

6) podání stížnosti je možné u instituce  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adresu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), pokud
uznáte,  že  zpracování  Vašich  osobních  údajů  není  souladu  s  ustanoveními  nařízení
2016/679;

9. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Bez udělení souhlasu není
možné zpracování přihlášky k účasti na sportovní akci „13. Těšínský FORTUNA běh”, není
možné  ani  přistoupit  k  verifikačnímu  procesu  a  převzetí  startovního  balíčku  ve  jménu
účastníka běhu (oprávnění);

10. Zpracovávané  osobní  údaje  nebudou  podkladem pro  automatizované  zpracování,  včetně
profilování, o kterých pojednává čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení 2016/679. 


