Zásady nakládání s osobními údaji
Následující zásady jsou platné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením EU
(2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
Správce:
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Adresa: Dukelská 6, 682 01 Vyškov
IČO: 49408593
DIČ: CZ49408593

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme vaše osobní údaje, které vyplňujete při registraci na charitativní běh (dále jen
Běh), ať už předem pomocí internetového formuláře, nebo přímo na místě konání.
Zpracováváme tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, E-mailovou adresu,
adresu, telefonní číslo, pohlaví, startovní číslo, dosažený čas v Závodě, pořadí v Závodě,
pořadí v kategorii, fotografie a audiovizuální nahrávky (tyto údaje jsou nutné pro správné
zařazení do výsledkové kategorie, pro určení pořadí v závodě a vaši identifikaci konkrétního
běžce).
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé: administrátoři webu www.behamapomaham.cz, administrátor
časomíry http://www.amchrono.cz/, pomocný personál na Běhu. ¨

K jakým účelům jsou vaše osobní údaje zpracovány
Osobní údaje zpracováváme výhradně k registraci pro Běh a následnému zpracování výsledků
a reportů z proběhlých akcí. Telefonní číslo zpracováváme za účelem identifikace platby a pro
komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí. Adresu trvalého
bydliště zpracováváme za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pouze pro
interní potřeby pořadatele. Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem
zpravodajské a publikační činnosti a dále jako záložní systém časomíry. Fotografie a videa
pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s vaším výslovným souhlasem.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu existence Závodu, nejdéle 10 let.
Audiovizuální záznam je po 7 dnech automaticky smazán.

Kde jsou osobní údaje uloženy
Všechny osobní údaje, které při registraci vyplníte, budou vyžity pro sestavení startovní listiny
Běhu a přístup k nim mají pouze pořadatelé. Po skončení závodu budou vaše osobní údaje
uvedeny ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webu pořadatele a dále na

http://www.amchrono.cz/ a na místě konání Běhu. Tyto údaje budou Správcem uchovány po dobu

existence Běhu.

Právo na přístup k osobním údajům
Jako správci údajů jsme povinni vám poskytnout veškeré informace o vašich osobních údajích,
které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu,
komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat. Požádat o výpis svých
osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu behamapomaham@gmail.com

Právo na opravu osobních údajů
V případě, že dojde ke změně ve vašich osobních údajích, nebo jsou některé vaše údaje
nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili. Požádat o opravu svých osobních
údajů můžete prostřednictvím e-mailu behamapomaham@gmail.com.

Právo na výmaz
Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů, požádat
o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu behamapomaham@gmail.com
Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním emailu behamapomaham@gmail.com
Zaregistrováním na Běh na stránce www.behamapomaham.cz potvrzuji, že jsem byl
seznámen s informacemi o osobě správce a dalších příjemcích osobních údajů, které jsem
poskytl, o účelech jejich zpracování a o svých právech a dalších skutečnostech ve smyslu
článku 13 Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

