
Souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Spolek 

Hrdinové z.s. 

I. Správce vašich údajů 

Toto poučení shrnuje zásady zpracování osobních údajů spolkem Spolek Hrdinové a.s. za účelem ochrany 

osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 

Tyto zásady vydal a dodržuje spolek Spolek Hrdinové z.s., se sídlem Krnovská 53/22, Předměstí (Opava), 746 01 

Opava, IČO:03620221, registrovaný Ministerstvem vnitra, s.z. L 13961 vedená u Krajského soudu v Ostravě, 

kontaktní e-mail: info@heroesrace.cz, zastoupený Bc. Markem Vinárkem, předsedou spolku (dále jen „správce“). 

II. Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů 

Základní identifikační a kontaktní údaje  

Vyplněním on-line přihláškového formuláře pro účast na závodech spolku Spolek Hrdinové jako dobrovolník jsou 

uživatelem dobrovolně poskytnuty osobní údaje a udělen souhlas správci, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: 

 – jméno a příjmení; 

 – adresa; 

 – datum narození; 

 – telefon a email; 

 

Tyto údaje jsou součástí každé registrace a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší registrace, 

samotné účasti na námi pořádaných akcích a komunikaci s vámi v souvislosti s akcí. Bez jejich 

poskytnutí bychom vás nemohli registrovat a vy byste se nemohl účastnit závodů pořádaných spolkem 

spolek Hrdinové z.s. jako dobrovolník. 

 

Kontaktní e-maily také využíváme k zasílání případných informačních e-mailů, protože máme oprávněný 

zájem, neboť důvodně předpokládáme, že vás informace k pořádané akci, na kterou jste se přihlásili, 

zajímají nebo je potřebujete. 

Kamerové a fotografické záznamy 

Již při zveřejňování/zasílání informací o konání akce uvádíme pro transparentnost informaci o tom, že v průběhu 

akce budou pořizovány fotografické (příp. video) záznamy, a to pro účely zachycení průběhu konané akce. 

Snažíme se tedy učinit maximum pro transparentní informovanost, co nejširšímu okruhu osob. Zároveň je shora 

uvedenými způsoby prezentována informace o tom, že pořízené záznamy budou zveřejněny na webo stránce 

www.heroesrace.cz a sociálních sítích s tím, že máte možnost (i přes naši snahu pořizovat záznamy bez 

možnosti identifikace zaznamenaných osob) nás kdykoliv požádat o odstranění určitého zveřejněného záznamu, 

což neprodleně v případě žádosti zajistíme.  

 

V takových případech nás prosím kontaktujte na kontaktní email info@heroesrace.cz. Dále vás výslovně 

upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. 

oprávněného zájmu Spolek Hrdinové z.s. v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování 



vašich osobních údajů vznesete a zašlete na kontaktní e-mail info@heroesrace.cz, budeme se jejím vyřízením 

zabývat v souladu Nařízením EU.  

III. Na jakou dobu je tento souhlas udělen? 

Data k tomuto účelu správce zpracovává po dobu maximálně 1 roku od posledního přihlášení na sportovní akci. 

Správce tak činí z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že vás informace k pořádané akci zajímají 

nebo je potřebujete. 

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 

zasláním e-mailu na info@heroesrace.cz nebo dopisu na kontaktní údaje správce. 

 

Ze zasílání informačního e-mailu se můžete odhlásit použitím odhlásit zasláním emailu na info@heroesrace.cz 

nebo dopisu na kontaktní údaje správce. Pokud svůj souhlas odvoláte nebo se odhlásíte ze zasílání informačního 

sdělení, nebude vám správce moci zaslat informační e-mail k pořádání akcí, což znemožní vaší účast jako 

dobrovolníka na závodech spolku Spolek Hrdinové z.s. 

IV. Kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává? 

Zpracování údajů probíhá na základě smluvních vztahů na zabezpečených serverech. Údaje jsou uchovány v 

zabezpečených databázích, které se nacházejí na území EU a nejsou předmětem žádných obchodních transakcí 

s daty či zveřejňování. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 

A. Členové Spolku Hrdinové a.s. 

B. Poskytovatelé softwaru: 

 – Google Disk, zálohy dat; 

 – Wedos, poskytovatel hostingu; 

V. Vaše práva jako subjektu údajů 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

– vzít souhlas kdykoliv zpět; 

 – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; 

 – požadovat po nás informaci, kdo má k vašim osobním údajům přístup; 

 – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; 

 – vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo smazat k 

určitému datu. 

  

V Opavě 10. března 2018 


