
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

A] Výtah ze všeobecných obchodních podmínek 

 

8. DATA ULOŽENÁ VE SLUŽBĚ 

8.1.    Data evidovaná v rámci Služby pro Zákazníky náleží Zákazníkům a ORGSU není 
oprávněno s takovými daty nikterak marketingově ani obchodně pracovat. ORGSU je nicméně 
taková data oprávněn zpracovávat pro účely poskytování Služby a dále za účelem zlepšování 
kvality Služeb, vyhodnocení užívání Služeb a jako anonymizovaná data i pro statistické účely. 

 

8.2.    Zákazník bere na vědomí, že data Zákazníka evidovaná v rámci Služby mohou být 
zálohována v rámci záloh prováděných ORGSU. ORGSU však nezaručuje, že taková data bude 
možné zcela obnovit či že je bude možné obnovit do stavu k libovolnému datu. Zákazník má v 
rámci Služby možnost stažení takových dat a ORGSU doporučuje, aby Zákazník nezbytná data 
zálohoval v souladu s doporučenými postupy pro zálohování sám. ORGSU nenese 
odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat způsobenou nedodržením této povinnosti 
Zákazníkem. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1.    Uživatel bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů je nezbytné pro splnění 
smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi ním a ORGSU ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. 
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), resp. nezbytné pro účely poskytování 
Služeb ze strany ORGSU. Zpracováním osobních údajů se pro účely těchto VOP rozumí 
zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků, 
jakož i zpřístupnění těchto osobních údajů prostřednictvím Služeb v rozsahu nezbytném pro 
dosažení účelu Služeb. Uživatel bere na vědomí, že stejný právní titul pro zpracování osobních 
údajů platí i pro Organizátory pro případ Eventů, jichž se Uživatel účastní, a to i v případě, že se 
jedná o Organizátory sídlící mimo území Evropské Unie. 

 

9.2.    Uživatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů, které poskytne ORGSU 
při užívání Služeb. V případě, že Uživatel poskytuje ORGSU osobní údaje třetích osob, 
prohlašuje, že získal souhlas všech takových osob s poskytnutím a zpracováním takových 
osobních údajů. 

9.3.    Pokud Uživatel, případně osoba, jíž se osobní údaj týká, zjistí nebo se domnívá, že 
ORGSU provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života nebo v rozporu s  Nařízením, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, je oprávněn požadovat od ORGSU vysvětlení a odstranění vzniklého 
stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních 
údajů). 

9.4.    Pro plnou funkčnost Služeb nejsou nicméně osobní údaje Uživatelů, s výjimkou 
základních údajů nezbytných pro zřízení Uživatelského účtu, potřebné a jejich případné uvedení 
v rámci Služby je výhradně věcí Uživatele. 



 
 

9.5.    Problematika ochrany osobních údajů je samostatně řešena v rámci Informace o 
zpracování osobních údajů, jejíž text může Uživatel nalézt na webových stránkách ORGSU: 
http://www.orgsu.org. ORGSU prohlašuje, že přijalo vhodná opatření, aby poskytlo Uživateli 
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem a za použití jasných 
a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinilo veškerá sdělení 
požadovaná Nařízením. 

9.6.    ORGSU se zavazuje, že Služba bude realizována pouze oprávněnými osobami, které 
budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na 
základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby. ORGSU se 
zavazuje, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu stanoveném ORGSU a odpovídajícím těmto VOP. 

9.7.    ORGSU bude zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení poskytování 
Služeb. ORGSU se zavazuje, že ve stejném rozsahu zaváže i své zaměstnance, kteří se budou 
podílet na zpracování osobních údajů a budou mít k těmto osobním údajům přístup. 

9.8.    ORGSU zavedlo technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu 
Nařízení, aby zajistilo a bylo schopno kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je 
prováděno v souladu s Nařízením tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití, a tato opatření bude podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat. 

B] Informace o zpracování osobních údajů 

 
Jak „Organizátor“, tak uživatelé (typicky sportovci) mají dále k plné informovanosti: 

 
Společnost [•], IČ: [•], se sídlem: [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•], jako 

vlastník licence, který užívá databázového informačního systému pro podporu 

organizace sportovních soutěží (dále jen „Software“), jenž obsahuje volitelné funkce 

(dále jen „Služby“), a to zejména za účelem organizování závodů či sérií závodů, měření 

a zpracování výsledků závodů a prezentaci výsledkových listin, jakožto správce osobních 

údajů, (dále jen „Organizátor“), Vás tímto jako fyzické osoby, které mají v Software 

zřízen Uživatelský účet a které užívají Služby, informuje o způsobu a rozsahu zpracování 

osobních údajů ze strany Organizátora, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se 

zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Organizátora. 

Znak [•] vyjadřuje informaci, která je proměnná a variuje podle toho jaký organizátor 
službu pro daného sportovce využívá. 

Autorská práva Software náleží a jeho provoz zajišťuje společnost Organizers 

Support, s.r.o. IČ: 042 44 885, se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 

Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 244472 (dále jen „ORGSU“). 

 

http://www.orgsu.org/


 
 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ORGANIZÁTOR ZPRACOVÁVÁ? 

 

Organizátor zpracovává 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen 

„Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v 

oblasti ochrany osobních osobní údaje, které Organizátorovi poskytujete v 

souvislosti s využíváním Služeb (např. v rámci registrace účtu v Software nebo 

při přihlašování na závody či série závodů). Jedná se zejména o tyto informace, 

detailní výčet má uživatel ve svém profilu: jméno, příjmení, fotografie (byla-li 

zadána), e-mail, telefon, jazyk, oblast, stát, IP adresa, soubory cookies, datum 

narození, pohlaví, reprezentace země, příslušnost ke sportovnímu klubu. Dále 

pak časy(výslekdy) závodů a další specifické údaje, které jsou vyžadovány pro 

účast v konkrétním závodu, transakční historie objednávek, údaje o koupeném 

či prodaném zboží nebo službě. 

 

 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ 

ORGANIZÁTOR VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ? 

 

a) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu  

Pokud jste si zaregistroval Uživatelský účet v Software na webových stránkách 

Organizátora, Organizátor zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem 

vedení Vašeho Uživatelského účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění 

smlouvy. V případě, že Uživatelský účet není využíván po dobu delší než 2 

roky, Organizátor Váš uživatelský účet může zrušit. Tímto postupem nebude 

dotčena platnost Vámi uděleného případného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. 

 

V případě vedení uživatelského účtu Organizátor zpracovává osobní údaje 

subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, fotografie (byla-li 

zadána), e-mail, telefon, jazyk, oblast, stát. 

 

b) Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v závodu  

V případě, že se prostřednictvím Software přihlásíte na závod či sérii 

Organizátora, Organizátor zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem 

zajištění Vaší účasti v závodu, evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů 

(právním titulem ke zpracování je nezbytnost plnění smlouvy o účasti 

v závodu), k ochraně práv Organizátora a třetích osob (např. dalších smluvních 

partnerů), přímého marketingu (tj. zasílání e-mailů s nabídkami podobných 

služeb, které jste od Organizátora využili, např. pozvánka na závod),  



 
 

propagace Organizátora a jeho činnosti nebo zveřejňování údajů ve startovních 

listinách a výsledcích závodů na základě právního titulu oprávněných zájmů 

Organizátora. 

Dále budou Vaše osobní údaje využívány Organizátorem za účelem plnění 

právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a 

daní. 

Pro výše uvedené účely zpracování Organizátor zpracovává osobní údaje 

subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, fotografie (byla-li zadána), e-mail, 

telefon, jazyk, oblast, stát, datum narození, pohlaví, reprezentace země, 

příslušnost ke sportovnímu klubu, celkový čas, číslo účtu a údaje o probíhajícím 

plnění, další specifické údaje, které jsou vyžadovány pro účast v konkrétním 

závodu. 

  



 
 

c) Zpracování osobních údajů v souvislosti s využitím služeb e-shopu 

Pokud v rámci Software využijte služby e-shopu k nákupu nebo prodeji zboží či 

služeb, a to buď s vazbou ke konkrétnímu závodu či bez vazby na závod/y, 

Organizátor zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem realizace uzavřené 

smlouvy, zajištění oprávněných zájmů v souvislosti s reklamací služeb či zboží 

a také z důvodu plnění právních povinností zejména podle předpisů 

upravujících vedení účetnictví a daní. 

 

Pro výše uvedené účely zpracování Organizátor zpracovává osobní údaje 

subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, číslo účtu a 

údaje o probíhajícím plnění, transakční historie objednávek, údaje o koupeném 

či prodaném zboží nebo službě. 

 

d) Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a 

obchodní účely 

V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

marketingové a obchodní účely bude Organizátor zpracovávat Vaše osobní 

údaje v rozsahu – e-mailová adresa, za účelem zasílání e-mailů o nových 

produktech a službách, zvláště pak pozvánky na závody, výsledky závodů a 

dalších obchodních sdělení Organizátora a jeho smluvních partnerů 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

e) Použití souborů cookie a analýza webových stránek 

Využíváním Služeb souhlasíte se shromažďováním souborů cookies a jejich 

ukládáním do Vašeho počítače, které je nezbytné pro správné poskytování 

Služeb prostřednictvím Software. V případě, že ukládání cookies neumožníte, 

berete na vědomí, že Služba nemusí správně fungovat. Organizátor za 

nesprávné fungování Služby z tohoto důvodu nenese odpovědnost.  

 

  



 
 

3. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ORGANIZÁTOR ZPRACOVÁVÁ? 

 

a) V případě, že Uživatelský účet není využíván po dobu delší než 2 roky, 

Organizátor Váš uživatelský účet zruší. Nevyužíváním se rozumí zejména 

nepřihlášení se k závodu nebo nenakupování zboží či služeb. Tímto postupem 

nebude dotčena platnost Vámi uděleného případného souhlasu se 

zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.  

 

b) Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na 

účel zpracování: 

 
- Po dobu realizace smluvního vztahu, a dále po dobu nezbytně nutnou pro 

zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

- Pro účely evidence smluv (přihlášek) a přijatých plnění v souvislosti s Vaší 

účastí v závodu a pro účely vedení účetnictví a daňových povinností 

Organizátor eviduje výše uvedené osobní údaje po dobu 10 let od konání 

závodu. 

- Doba zveřejnění startovních listin a výsledků závodů nebude omezena. 

Účelem zpracování je zajištění kvalitního poskytování Služeb a naplnění 

jednoho z hlavních cílů poskytovaných Služeb spočívajícího v informování 

o sportovních výkonech jednotlivých závodníků. 

 
c) Vaše osobní údaje Organizátor zpracovává v případě zakoupení zboží či 

služby v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu a dále po dobu 

nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely 

svých oprávněných zájmů. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti 

doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode 

odeslání objednávky archivovány i objednávky. 

 
d) V případě, že Organizátor zpracovává osobní údaje na základě Vašeho 

souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním 

účelům nebo zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 

prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány 

po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas 

odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany 

Organizátora pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s 

touto Informací o zpracování osobních údajů. 

 
 



 
 

4. KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP? 

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizátora a jeho 

zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery Organizátora. Externí partnery, 

kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizátor pečlivě 

vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění 

vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k 

náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému 

zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 

neoprávněnému přístupu k nim. Se všemi zpracovateli uzavírá Organizátor smlouvu o 

zpracování osobních údajů ve dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, která zajišťuje stanovení 

rozsahu povinností zpracovatelů souvisejících se zajištěním ochrany osobních údajů při 

jejich zpracování.  

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v 

budoucnu mohou být: 

 ORGSU jako nositel autorská práv k Software, který zajišťuje jeho 

provoz; 

 další osoby, které pro Organizátora zajišťují technický provoz určité 

služby či provozovatelé technologií, které Organizátor pro tyto služby 

využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, 

serverové služby, rozesílání e-mailů apod.); 

 osoby, které pomáhají Organizátorovi s pořádáním závodů (např. 

pořadatelská služba, osoba zajišťující časomíru či externí výsledková 

společnost); 

 osoby zajišťující pro Organizátora právní, ekonomické a daňové 

poradenství nebo vymáhání pohledávek. 

 osoby, které pro Organizátora zajišťují expedici zboží objednaného 

prostřednictvím e-shopu; 

 

Organizátor je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných 

právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním 

řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením. 

 

  



 
 

 

5. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE 

STRANY ORGANIZÁTORA? 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: 

 Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno); 

 Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, 

zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizátorem 

zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto 

osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení); 

 Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás 

týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, 

aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci 

druhému, je-li to technicky proveditelné); 

 Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizátor bez zbytečného 

odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo je 

doplnil); 

 Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizátor 

omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na 

opravu, Organizátor ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze 

strany Organizátor byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale 

nechcete provést jejich výmaz); 

 Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizátor Vaše osobní 

údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již 

nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste 

odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizátorem 

zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, 

nebo pokud by ze strany Organizátora byly osobní údaje 

zpracovávány protiprávně); 

 Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizátor přestal 

zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu 

oprávněného zájmu); 

 Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

 

  



 
 

 

6. JAK MŮŽETE ORGANIZÁTORA KONTAKTOVAT? 

 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše 

uvedených práv se můžete obrátit na Organizátora písemně na adrese [•] či na tel. č. [•] 

nebo e-mailové adrese: [•]. 

Znak [•] vyjadřuje informaci, která je proměnná a variuje podle toho jaký 
organizátor službu využívá. 


