
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník závodu 

pořádaného TRIVIS Jihlava a Zdravé město Jihlava  (Pořadatel), souhlas se 

zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace 

závodu, včetně evidence výsledků závodu, dále pro marketingové účely pořadatele, 

a to včetně e-mailové adresy a telefonního čísla uvedeného v registračním  

formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů 

účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám ( smluvním 

partnerům) a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Pořadatelem použity i za 

účelem pozvánek na další akce pro veřejnost pořádaných Pořadatelem.  

Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře 

Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i 

zvukových záznamů své osoby, své podobizny,  a jiných projevů osobní povahy 

pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před 

závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely 

marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů 

pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, 

reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv 

odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i 

zvukových záznamů své osoby,  své podobizny, a jiných projevů osobní povahy 

pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě 

za účelem reklamy a propagace Pořadatele a jeho obchodních partnerů, též 

například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v 

elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.  

Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.  

  

https://dobrobeh.rolnicka.cz/podminky-a-pravidla-zavodu/#partneri
https://dobrobeh.rolnicka.cz/podminky-a-pravidla-zavodu/#partneri


 
 

Ochrana osobních údajů (GDPR)  

TRIVIS Jihlava je Správcem osobních údajů a nakládá s n imi v souladu s evropskou 

směrnicí o ochraně osobních údajů.  

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme?  

Všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme jen pro účely organizace 

Branného závodu Jihlava, pro komunikaci s registrovanými závodníky a pro 

následné zasílání newsletterů o dalších konání akcí . Zpracováváme tyto osobní 

údaje:  

• jméno a příjmení (pro identifikaci běžce/dárce),  

• datum narození (pro kontrolu zařazení do správné věkové kategorie u běžeckých 

závodů),  

• e-mail (pro komunikaci se závodníkem i pro následné zasílání newsletterů o dalších 

konání akcí), 

• telefon (pro komunikaci se závodníkem ohledně organizace Branného závodu 

Jihlava), 

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?  

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme da lším stranám 

vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují.  

Jaká jsou vaše práva?  

 

• právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce ( TRIVIS Jihlava) 

zpracovává,  

• právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

• právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování (např. 

odhlášením z odběru newsletteru),  

• právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,  

• právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 


