INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s registrací na sportovní akci ,,BalansFest 2019“, jejímž hlavním
organizátorem je Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, se sídlem Tyršova 214, Staré
Město, 739 61 Třinec, IČO 45235538 (dále jen „Správce“ nebo „Spolek“), který zpracovává následující
kategorie mých osobních údajů, a to moje identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, tel.
číslo, e-mail), dále jen „Osobní údaje“ k účelům:
Registračním účelům:
- databáze registrací při prodeji vstupenek

Beru na vědomí, že na základě výše popsaných oprávněných zájmu Správce budou Osobní údaje
zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let.

Dále beru na vědomí informaci, že Správce předává Osobní údaje těmto Příjemcům:
- příslušným sportovním Svazům,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00
Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
a) Právo na přístup k osobním údajům
V případě, že o to subjekt údajů požádá, poskytne mu Společnost přístup k osobním údajům, které o
něm Společnost zpracovává. Bude mu poskytnuta kopie všech osobních údajů, které Společnost vede
s výjimkou duševního vlastnictví Společnosti nebo jejího obchodního tajemství a dále pak případů,
kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob. V případě opakované žádosti bude
Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o
zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla Společnosti.

b) Právo na opravu nepřesných údajů
Klient má právo na opravu nepřesných osobních údajů a má rovněž povinnost oznamovat změny
svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost,
bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Společnost zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede
Společnost bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.
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c) Právo na výmaz (zapomenutí)
Klient má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají s výjimkou údajů nezbytných pro plnění
právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu
veřejných zájmů. Pokud se domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit
písemně na adresu sídla Společnosti.

d) Právo na omezení zpracování
Klient má právo do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat
přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování,
a to písemně na adresu sídla Společnosti.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Klient má právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení
zpracování osobních údajů na základě žádosti zaslané Společnosti.

f) Právo na přenesení osobních údajů
Klient má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti a jejich
zpracování se provádí automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a
svobod třetích osob, nebude možné žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle Společnosti po
doložení oprávněnosti požadavku.

g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Klient má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu
Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro
zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost
zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na
adresu sídla Společnosti.

h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv
po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem
vůle, a to písemně. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
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i) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tyto Zásady mohou být
aktualizovány a jejich aktualizovaná verze bude zveřejněna na webových stránkách Společností.
Klient může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně, případně
způsobem, při kterém se zajistí dostatečná identifikace subjektu. V případě dotazů souvisejících se
zpracováním osobních údajů se klient může obracet na Společnosti prostřednictvím

V Třinci dne 20. 12. 2018
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