INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O SOUVISEJÍCÍCH PRÁVECH PODLE ČL. 13 A 14
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ“)
(DÁLE JEN „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ“)

Tato Informace o zpracování je součástí rámcových pravidel, jejichž aktuální znění je uvedeno na
www.sport2life.org/cs a v nichž jsou podrobně definovány pojmy používané v této Informaci o
zpracování.
1.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ AKCÍ, PŘÍP. JEJICH
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A JAK JEJ KONTAKTOVAT?

1.1

Správcem osobních údajů Účastníků Akcí, příp. je-li jim ke dni zahájení Akce méně než 15 let,
též jejich zákonného zástupce (rodiče, pěstouna, poručníka či opatrovníka), je Pořadatel Akcí,
a to Nadační fond Sport2Life se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany,
IČ: 06807691, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle N,
vložce 1585 (dále jen „Správce“ nebo „Pořadatel“).

1.2

Ve věci osobních údajů lze Správce kontaktovat a níže uvedená práva uplatnit písemně na
adrese jeho sídla či zasláním e-mailové zprávy na adresu personaldata@sport2life.org.

2.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH, PŘÍP. JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH
POŘADATEL SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ?

2.1

Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Účastníků, resp. jejich zákonných
zástupců v závislosti na typu pořádané Akce, zejména pro prověření platné účasti v Akci,
pro předání výher v Akci a pro naplnění účelu, pro nějž byl Pořadatel zřízen, kterým je
podpora sportovních a venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního stylu.

2.2

Jde o identifikační a adresní osobní údaje (jméno a příjmení Účastníka, resp. jeho
zákonného zástupce, datum narození Účastníka, doručovací adresu Účastníka a elektronický
a/nebo telefonický kontakt Účastníka, resp. jeho zákonného zástupce, školu, jíž je Účastník
žákem apod.), v případě Akcí pořádaných na Sociálních sítích též o název účtu (přezdívku),
jehož prostřednictvím se Účastník Akce účastní, u Akcí, jejichž podstatným účelem je též
následné šíření záznamů z nich pořízených, jde o Záznamy a v rámci nich zejména o
podobiznu Účastníka.

3.

ZA JAKÝM ÚČELEM POŘADATEL OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ SHROMAŽĎUJE
A ZPRACOVÁVÁ?

3.1

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků za účelem umožnění účasti v Akcích, ověření
splnění podmínek účasti v Akcích a předání výher. Poskytnutí osobních údajů je tedy
podmínkou účasti v Akcích a jejich zpracování Pořadatelem je nezbytným předpokladem pro
umožnění této služby. Právním titulem je pak plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů
podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

3.2

Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Účastníků, a to buď všech u Akcí zaměřených
zejména na propagaci svého účelu šířením záznamů z Akcí, či pouze výherců a náhradníků u
Akcí výherních, a to za účelem propagace svých aktivit a tím naplnění svého účelu –
podpory sportovních a venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního
stylu. V tomto případě Pořadatel zveřejňuje osobní údaje v omezeném rozsahu (jméno, věk,
příp. obec bydliště či školy) spolu se Záznamem Účastníka bez jakékoli bližší identifikace,
zejm. bez označování, na Sociálních sítích, příp. na Youtube.com (viz čl. 5.2 rámcových
pravidel). Poskytnutí osobních údajů v minimálním požadovaném rozsahu je nezbytné pro
naplnění tohoto účelu. Právním titulem je oprávněný zájem Pořadatele případně veřejnosti
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3.3

Pořadatel osobní údaje Účastníků, resp. jejich zákonných zástupců v omezeném rozsahu
zpracovává také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména pro
případ řešení sporů vyplývajících z Akcí. Právním titulem je v tomto případě oprávněný zájem
Pořadatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3.4

V případě, že by rozsah osobních údajů, které o Účastníkovi či jeho zákonném zástupci
Správce shromažďuje či zveřejňuje, přesahoval výše uvedené účely, zejm. pokud jde o míru
identifikace uvedenou v čl. 3.2 výše, pak bude právním titulem souhlas Účastníka, resp. jeho
zákonného zástupce podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který si Správce vyžádá ad hoc u
dané kategorie Účastníků.

4.

KOMU MŮŽE POŘADATEL OSOBNÍ ÚDAJE
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ZPŘÍSTUPNIT?

4.1

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků především svými pracovníky. Při plnění
zákonných povinností mohou být zpřístupněny státním orgánům. Dále se mohou na jejich
zpracování podílet smluvní partneři Pořadatele, zejména v oblasti marketingu, v případě Akcí
zaměřených na propagaci šířením Záznamů a v případě výherců či náhradníků též externí
kameraman či fotograf. Osobní údaje Účastníků mohou být případně též zpřístupněny dalším
správcům pro účely poskytování konkrétní se Správcem sjednané služby, např. právním
zástupcům či pojišťovnám v případě sporu z Akce či pojistné události. Pořadatel nemá
v úmyslu je poskytovat třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

5.

JAK DLOUHO POŘADATEL ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, PŘÍP. JEJICH ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ UCHOVÁVÁ?

5.1

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků po dobu 1 roku od skončení Akce, u výherců,
případně náhradníků do vypořádání všech závazků vyplývajících z Akce a dále po dobu 1 roku
po uplynutí všech promlčecích lhůt, které se k Akci vztahují, některé po dobu nezbytnou
k plnění zákonných, zejm. archivačních povinností Pořadatele.

6.

JAKÁ MÁTE PRÁVA JAKOŽTO ÚČASTNÍCI, RESP. JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

ÚČASTNÍKŮ

PŘÍP.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

JEJICH

(a)

právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají,
jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související
informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících právech. Máte právo
získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za
přiměnou úhradu administrativních nákladů;

(b)

právo na opravu: Máte právo požádat Pořadatele o opravu či doplnění Vašich osobních
údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c)

právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů (např.
ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu
Vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen ve formě jejich uložení.
Dále je lze zpracovávat jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d)

právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Pořadatel vymazal Vaše osobní údaje
v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již
nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro
jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Pořadateli
ukládá právní předpis;

(e)

právo vznést námitku: Zpracovává-li nebo bude-li Pořadatel po předchozí informaci Vaše
údaje zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu,
ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na
základě námitky Pořadatel údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.;

(f)

právo na přenositelnost údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte
právo obdržet od Pořadatele výpis údajů, které od Vás získal na základě souhlasu nebo za
účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky
proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g)

právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

