INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních
údajů, zejména nařízením 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 „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními
předpisy a zásadami.
Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich
závodníků a trenérů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak,
abychom:
a) zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro
naplnění účelu zpracování;
b) zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu
zpracování;
c) maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných
opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem;
d) v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda
určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a
svobod.
I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:
a) závodníci – jméno, rok narození, příslušnost ke sportovnímu klubu
b) trenéři – jméno, mobilní telefon, e-mailová adresa, příslušnost ke sportovnímu
klubu
II. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
Vaše osobní údaje získáváme od trenérů za účelem přípravy závodů, věkových
kategorií po dobu trvání závodů Bohemia aerobic tour
III. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v
rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného
účelu.
IV. JAK VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí závodníků i
trenérů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní
údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.
V Hradci Králové dne 25. 5. 2018

Informujeme Vás, že celé finále Bohemia Aerobic Tour v Hradci Králové bude
fotografováno profesionálním fotografem. Fotografie budou umístěné na oficiálním webu
soutěže, tzn. na www.bohemiaaerobictour.cz

