INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI KREUZIGER project s.r.o.

(A)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1

Společnost KREUZIGER project s.r.o., IČO: 05964296, se sídlem Pod Jezírkem 2194/14, Bolevec, 323 00
Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 34368 (dále jen
„Společnost“ dále jen „my“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum
o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).

1.2

Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich
osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.3

Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda
naleznete na adrese www.silnice2018.cz. Doporučujeme, abyste s aktuálním zněním Memoranda
pravidelně seznamovali.

2.

ODBORNÉ POJMY

2.1

Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu
dále uvedený význam:
„osobní údaj“

Zznamená jakoukoliv informaci o Vaší osobě, na základě které je
možné Vás identifikovat např. jméno, fotografie, e-mail aj.;

„příjemce“

znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost),
orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše
osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či
policejní orgán);

„správce“ či „správce osobních
údajů“

znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů
v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich
osobních údajů Společnost;

„subjekt údajů“

znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje
– tedy Vás, zejména pokud jste dobrovolníky akce Mistrovství
České a Slovenské republiky v silniční cyklistice (dále jen
„dobrovolníci“) nebo účastníky závodu Mistrovství České a
Slovenské republiky v silniční cyklistice (dále jen „účastníci
závodu“) nebo diváky závodu Mistrovství České a Slovenské
republiky v silniční cyklistice (dále jen „diváci“);

„třetí stát“

znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island,
Norsko a Lichtenštejnsko;

„zpracování“
či
osobních údajů“

„zpracování

znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,
omezení, výmaz nebo zničení; a

„zpracovatel“ či
osobních údajů“

„zpracovatel

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo
jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost
(např. účetní či advokátní společnosti).

(B)

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

3.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

3.1

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme
veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů.

4.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

4.2

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
Zásada účelového omezení

4.3

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní
účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
Zásada minimalizace údajů

4.4

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů
přiměřený, relevantní a nezbytný.
Zásada přesnosti

4.5

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
Zásada omezení uložení

4.6

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely
zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
Zásada integrity a důvěrnosti

4.7

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních
údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
Zásada odpovědnosti

4.8

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich
osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ/DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
DOBROVOLNÍCI

5.1

Společnost zpracovává o dobrovolnících následující osobní údaje:
(a)

údaje sloužící k identifikaci: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození

(b)

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého
bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa

Společnost zpracovává osobní údaje dobrovolníků na základě právního titulu plnění smlouvy o
spolupráci a oprávněného zájmu Společnosti týkající se zajištění komunikace.
Tyto osobní údaje Společnost zpracovává za účelem uzavírání smluvních vztahů s dobrovolníky, jejich
změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy,
včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi dobrovolníky a
Společností a zasílání nutných informací k přípravě závodů. Bez zpracování těchto osobních údajů by
vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a umožnit Vaší výpomoc na závodech.
ÚČASTNÍCI ZÁVODU
5.2

Společnost zpracovává o dobrovolnících následující osobní údaje:
(a)

údaje sloužící k identifikaci: jméno, příjmení, oddíl, UCI ID, číslo licence, název týmu

(b)

kategorizační údaje: kategorie závodu

(c)

audiovizuální údaje: fotografie a video záznamy ze závodů

Společnost zpracovává identifikační a kategorizační údaje účastníků závodu na základě právního titulu
oprávněného zájmu, a to organizování sportovní soutěže. Bez zpracování těchto osobních údajů by
nebylo možné identifikovat závodníky a pořádat závody (např. vyhlásit vítěze závodu).
Společnost dále zpracovává osobní údaje účastníků závodů na základě právního titulu oprávněného
zájmu, a to prezentace účastníků závodu, jakož i samotného závodu a Společnosti na veřejnosti.
Tyto záznamy mohou být Společností využívány i v budoucnu za účelem prezentace Společnosti a
informování o dalších akcích pořádaných Společností.
DIVÁCI

5.3

Společnost zpracovává o divácích následující osobní údaje:
(a)

audiovizuální údaje: fotografie a video záznamy ze závodů, pokud je možné Vás na těchto
záznamech identifikovat a pokud Společnost tyto záznamy dále systematicky zpracovává

Společnost zpracovává audiovizuální údaje diváků na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to
informování veřejnosti o závodech a prezentace závodu na veřejnosti. Společnost nemá zájem o tom
Vás na těchto záznamech identifikovat.

Tyto záznamy k mohou být Společností využívány i v budoucnu za účelem prezentace Společnosti a
informování o dalších akcích pořádaných Společností.
VŠICHNI SUBJEKTY ÚDAJŮ

Je možné, že Společnost zpracovává o subjektech údajů i další osobní údaje zde výslovně neuvedené,
nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto
Memorandu.
Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely
zpracování Vašich osobních údajů.
Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností
5.4

Společnost rovněž může zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, pokud jí to
stanovují právní předpisy, a to zejména daňové a účetníé předpisy.
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše
osobní údaje po dobu určenou právními předpisy.
Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

5.5

Vaše osobní údaje může Společnost též zpracovávat na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů,
pro které nám Váš souhlas poskytnete.
Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu
uvedenou v tomto souhlasu.

6.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám (zejména údaje
dobrovolníků), které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se zejména o orgány státní
správy, které se Společností spolupracují při pořádání závody např. z důvody využití pozemků či zajištění
ochrany a bezpečnosti jako je Policie ČR, města či obce.

(D)

VAŠE PRÁVA

7.

OBECNÉ INFORMACE

7.1

Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních
údajů prováděném Společností.

8.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části E níže
nebo způsobem, kterým nám byl souhlas udělen.

8.2

Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním
údajům nebo jen některým účelům zpracování.

9.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

9.1

Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

9.2

V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním
údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.

9.3

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii
zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši
žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním
nákladům).

9.4

Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či
v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace
a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.

10.

PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší
osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to
i poskytnutím dodatečného prohlášení.

11.

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

11.1

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
(a)

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo
jinak zpracovány;

(b)

odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho
souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních
údajů;

(c)

vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování;

(d)

osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo

(e)

Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými
právními předpisy, jimiž jsme vázáni.

11.2

V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní
povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

11.3

Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na
provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří
osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.

12.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

12.1

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
(a)

budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom
mohli přesnost osobních údajů ověřit;

(b)

zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a
místo toho žádat o omezení jejich použití;

(c)

Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat
pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo

(d)

vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné
důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

12.2

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní
údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické
osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

12.3

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat
o případném zrušení omezení zpracování.

13.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

13.1

Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému
správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
(a)

zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi
Společností a Vaší osobou; a (současně)

(b)

zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

14.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

14.1

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.

14.2

V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom
prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy
nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.

15.

PRÁVO NA NÁHRADU ÚJMY

15.1

Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne
porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak
povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany
zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.

16.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

16.1

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší
žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako
dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

16.2

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti
adresované Společnosti.

16.3

Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo
nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu
Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.

17.

PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU

17.1

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení
Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(E)

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

18.

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

18.1

Budete-li mít jakékoliv dotazy či žádosti týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a
jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
•

telefonního čísla +420 722 002 047

•

e-mailové adresy info@silnice2018.cz

