
 

Informace o zpracování osobních údajů 

 
Město Kuřim, IČO: 00281964, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, (dále jen "Město“), 
zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním plaveckého závodu Plavecká soutěž měst (dále 
jen "Závod"). Dalším spoluorganizátorem závodu je Plavecký klub Kuřim, z.s., IČO 49461648 (dále jen 
„Plavecký klub“). 

Město zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, 
zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "Zákon“) a s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (dále jen "Nařízení“).  

Město i Plavecký klub je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů.  

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

 

Informace, o které Vás žádáme při registraci: 

 jméno a příjmení 

 rok narození 

 sportovní klub nebo zaměstnavatel  
 

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM 
JEJICH ZPRACOVÁNÍ? 

Město shromažďuje, uchovává a jinak zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem organizace a 
vyhodnocení Závodu, zpracování výsledkové listiny, vyhlašování, předávání cen, vyřizování 
reklamací k výsledkům. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů shromážděných Městem pro výše uvedený účel je 
plnění smluvního vztahu (dle Čl. 6 Nařízení).  

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze organizátorům Závodu, nejsou předávány žádné třetí straně. 
 

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu zajištění 
realizace organizace Závodu až po jeho statistické vyhodnocení v rámci celé republiky. Po skončení 
Závodu jsou osobní údaje získané prostřednictvím registrační listiny skartovány. 
 

4. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

 
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. 
omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, 
právo podat stížnost u dozorového úřadu a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Vaše 
požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení 
a  souvisejících právních předpisů. 
V případě uplatnění některého z těchto práv nás prosím kontaktujte přímo v místě Závodu nebo na 
adrese: poverenec@kurim.cz. 

 

5. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ SE ZVUKOVÝM ČI OBRAZOVÝM ZÁZNAMEM 

Svou účastí na Závodu udělujete Městu v souladu s ustanovením § 84 a násl. zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, souhlas s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů 
v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána 
osobně (dále jen „Záznam“) a udělujete souhlas s užitím Záznamů v komunikačních médiích.  

V případě nesouhlasu s uveřejněním získaných Záznamů nás prosím kontaktujte. 
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