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POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, 

včetně informační povinnosti správce, 

v rámci sportovního triatlonového 

závodu XTB 
 

 

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

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), tzv. GDPR 

(dále také Nařízení nebo GDPR) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1) Jedním z primárních cílů Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, p.s. (dále také VZS Ostrava) 

je zákonnost, korektnost a transparentnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů 

(dále také OÚ) subjektů údajů (dále také SÚ), kteří hodlají či vstoupí do jednání 

či součinnosti s VZS Ostrava a to v rámci pořádání či účasti ve sportovním triatlonovém 

závodu XTREME TRIATLON BRUŠPERK (dále také XTB), kde VZS Ostrava je organizátorem 

XTB. 

2) VZS Ostrava se zavazuje, že OÚ všech SÚ bude zpracovávat v souladu se všemi 

ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat 

zásady pro zpracování OÚ dle čl. 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení 

a postupy pro výkon práv SÚ dle čl. 12 až 22 a čl. 34 Nařízení, bude usnadňovat výkon práv 

SÚ dle č. 12, a zajistí zabezpečení OÚ v souladu s čl. 32 Nařízení. 

3) Účelem této politiky zpracování a ochrany OÚ je poskytnutí základní a přehledné 

informace o zpracování OÚ v souladu s čl. 12 Nařízení. Z důvodu rozsahu informací 

a informační povinnosti VZS Ostrava o způsobu zpracování OÚ a o Vašich právech, mohou 

být detailní informace a informační povinnost ohledně zpracování OÚ uvedeny na taktéž 

webové prezentaci www.vzsostrava.cz, případně na webové prezentaci registrace do 

závodu XTB www.triathlonbrusperk.cz. 

2. ZÁKLADNÍ A PŘEHLEDNÉ INFORMACE 

2.1 TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OÚ 
1) Správcem OÚ je VZS Ostrava, kde: 

a) Sídlo společnosti: U Rourovny 754/4, Svinov, 721 00 Ostrava; 

b) Spisová značka: L 27411 vedená u Městského soudu v Praze; 

c) IČ:   65468813; 

d) Datová schránka: r967wy4; 

e) E-mail:   info@vzsostrava.cz; 

f) Web:   www.vzsostrava.cz; 

2.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OÚ 
1) Správce OÚ nemá tzv. pověřence pro ochranu OÚ. 

2.3 ZPRACOVATEL OÚ 
1) Správce OÚ si pro zpracování OÚ zvolil a smluvně, v souladu s čl. 28 Nařízení, zajistil 

tzv. zpracovatele OÚ. Ve smlouvě mezi správcem OÚ a daným zpracovatelem OÚ 

je zaručena ochrana takto zpracovaných OÚ, včetně povinnosti zachovat mlčenlivost 

o takto zpracovaných OÚ. Tito zpracovatelé OÚ mají sídlo v České republice.  

2.4 ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OÚ, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ 
1) Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely: 

a) Registrace, startu, průběhu, vyhodnocení a zveřejnění výsledků; 

b) Prezentace XTB na internetu; 

c) Vedení agendy účetnictví; 

http://www.vzsostrava.cz/
http://www.triathlonbrusperk.cz/
mailto:info@vzsostrava.cz
http://www.vzsostrava.cz/
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2.4.1 Registrace, startu, průběhu, vyhodnocení a zveřejnění výsledků  
Požadavek Informace 

Účel zpracování 
Registrace, startu, průběhu, vyhodnocení a 
zveřejnění výsledků 

Právní titul dle Nařízení čl. 6, odst. 1., písm. f) 

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy Není 

Poznámka k právnímu titulu Není 

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě 
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení 

Ano 

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ 
Ostatní účastníci a návštěvníci XTB formou 
zveřejňování výsledků 

Předání OÚ do tzv. třetích zemí Nebude 

Doba zpracování OÚ 

Od registrace do potvrzení osobní účasti na 
startu XTB v den konání XTB, a v případě 
potvrzení a osobní účasti v XTB po dobu 5-ti 
let od registrace v XTB 

Právo 
SÚ na: 

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení Ne 

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení Ano 

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení Ano 

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 17 
Nařízení 

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 18 
Nařízení 

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení Ne 

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení Ano 

nebýt předmětem automatického rozhodování, 
profilování, dle čl. 22 Nařízení 

Ano 
(nebude docházet k automatickému 
rozhodování a profilování, dle čl. 22) 

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení Ano 

informace v případě porušení zabezpečení OÚ 
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení 

Ano 

Poskytování OÚ je   

zákonným požadavkem Ne 

smluvním požadavkem Ano 

požadavkem nutným do smlouvy Ne 

Povinnost SÚ poskytnout OÚ Ano 

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ Neúčast na XTB 
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2.4.2 Prezentace XTB na internetu 
Požadavek Informace 

Účel zpracování Prezentace XTB na internetu 

Právní titul dle Nařízení čl. 6, odst. 1., písm. f) 

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy Není 

Poznámka k právnímu titulu Není 

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě 
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení 

Ano 

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ Návštěvníci prezentace XTB na internetu 

Předání OÚ do tzv. třetích zemí Nebude 

Doba zpracování OÚ 5 let od ukončení závodu XTB 

Právo 
SÚ na: 

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení Ne 

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení Ano 

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení Ano 

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 17 
Nařízení 

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 18 
Nařízení 

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení Ne 

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení Ano 

nebýt předmětem automatického rozhodování, 
profilování, dle čl. 22 Nařízení 

Ano 
(nebude docházet k automatickému 
rozhodování a profilování, dle čl. 22) 

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení Ano 

informace v případě porušení zabezpečení OÚ 
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení 

Ano 

Poskytování OÚ je   

zákonným požadavkem Ne 

smluvním požadavkem Ano 

požadavkem nutným do smlouvy Ne 

Povinnost SÚ poskytnout OÚ Ano 

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ Neúčast na XTB 
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2.4.3 Vedení agendy účetnictví 
Požadavek Informace 

Účel zpracování Vedení agendy účetnictví 

Právní titul dle Nařízení čl. 6, odst. 1., písm. c) 

Právní povinnost správce OÚ dle legislativy z.č. 563/1991 Sb. 

Poznámka k právnímu titulu Není 

Oprávněný zájem správce OÚ nebo třetí strany v případě 
zpracování dle čl. 6, odst. 1., písm. f), Nařízení 

Není 

Případní příjemci OÚ nebo kategorie příjemců OÚ 
Orgány veřejné moci, Finanční auditor, 
Finanční úřad apod. 

Předání OÚ do tzv. třetích zemí Nebude 

Doba zpracování OÚ Dle legislativy v oblasti účetnictví 

Právo 
SÚ na: 

odvolání souhlasu, dle čl. 7 Nařízení Ne 

přístup k OÚ, dle čl. 15 Nařízení Ano 

opravu OÚ, dle čl. 16 Nařízení Ano 

výmaz OÚ, dle čl. 17 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 17 
Nařízení 

omezení zpracování OÚ, dle čl. 18 Nařízení 
Ano – ve specifických případech viz čl. 18 
Nařízení 

přenesení OÚ, dle čl. 20 Nařízení Ne 

vznesení námitky, dle čl. 21 Nařízení Ne 

nebýt předmětem automatického rozhodování, 
profilování, dle čl. 22 Nařízení 

Ano 
(nebude docházet k automatickému 
rozhodování a profilování, dle čl. 22) 

stížnost u dozorového úřadu, dle čl. 13 a 15 Nařízení Ano 

informace v případě porušení zabezpečení OÚ 
s vysokým následkem pro SÚ, dle čl. 34 Nařízení 

Ano 

Poskytování OÚ je   

zákonným požadavkem Ano 

smluvním požadavkem Ano 

požadavkem nutným do smlouvy Ano 

Povinnost SÚ poskytnout OÚ Ano 

Důsledky v případě neposkytnutí OÚ Neuzavření smlouvy, neúčast na XTB 
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2.5 ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OÚ 

1) Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: 

a) pro účely registrace, startu, průběhu, vyhodnocení a zveřejnění výsledků: 

i) příjmení a jméno účastníka (povinná položka); 

(1) příjmení a jméno a mobilní telefon zákonného zástupce účastníka, je-li účastník 

nezletilý; 

ii) ročník narození účastníka (povinná položka); 

iii) pohlaví účastníka (povinná položka); 

iv) email účastníka (povinná položka); 

v) název města nebo týmu (nepovinná položka); 

b) pro účely prezentace XTB na internetu: 

i) dokumentační fotografie a videozáznamy z přípravy, průběhu nebo po ukončení 

závodu XTB; 

c) pro účely vedení agendy účetnictví v rozsahu: 

i) příjmení a jméno účastníka (povinná položka); 

ii) číslo bankovního účtu v případě platby převodem; 

2.6 DOBA ZPRACOVÁNÍ OÚ 
1) Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 5-ti let od Vaší registrace a účasti v XTB. Po této 

době máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných 

právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob, následně pak OÚ vymažeme či 

zlikvidujeme nebo anonymizujeme. 

2) V případě, že se zaregistrujete do XTB a následně se osobně nedostavíte a nepotvrdíte 

osobně účast v XTB v den konání, Vaše OÚ budou ihned, případně bez zbytečného prodlení 

vymazány. 

2.7 PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI OÚ 
1) Vaše osobní údaje v souvislostí s Vaší registrací, startem, průběhem, vyhodnocením 

a zveřejním výsledků XTB nepředáváme žádným příjemcům a třetím stranám, pokud však 

o tyto nepožádají subjekty oprávněné zvláštním zákonem. Vaše osobní údaje 

a to v minimálním nezbytně vhodném rozsahu, tj. příjmení a jméno účastníka, ročník 

narození účastníka, pohlaví účastníka, email, případně i název města či týmu, pokud 

je účastník vyplnil, však zveřejňujeme jak v průběhu registrace před datem konání XTB, 

tak v průběhu konání XTB, tak i po skončení konání XTB. Zveřejnění Vašich OÚ probíhá na 

internetové prezentaci registrace do XTB, tj. www.triathlonbrusperk.cz 

a https://entry.timechip.cz/, dále na informačních cedulích v místě konání a průběhu XTB, 

a dále na internetové prezentaci samotného XTB, tj. www.triathlonbrusperk.cz.   

2) Vaše osobní údaje v souvislostí s obecnou prezentací XTB na internetu nepředáváme 

žádným příjemcům a třetím stranám, pokud však o tyto nepožádají subjekty oprávněné 

zvláštním zákonem. Vaše osobní údaje a to v rozsahu pouze a výhradně v podobě 

dokumentačních fotografií a videozáznamů bez bližších identifikačních popisků, kde se 

tyto Vaše popisné OÚ mohou objevit, však zveřejňujeme po skončení konání XTB.  

Zveřejnění Vašich OÚ probíhá na internetové prezentaci samotného XTB, 

tj. www.triathlonbrusperk.cz. 

http://www.triathlonbrusperk.cz/
https://entry.timechip.cz/
http://www.triathlonbrusperk.cz/
http://www.triathlonbrusperk.cz/
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3) Vaše osobní údaje v souvislostí s vedením agendy účetnictví nepředáváme žádným 

příjemcům a třetím stranám, pokud to ovšem není naše zákonná povinnost, případně 

si osobní údaje vyžádají subjekty oprávněné zvláštním zákonem. 

4) Vaše osobní údaje nepředáváme do tzv. třetí zemí, tj. mimo Evropskou unii a Evropský 

hospodářský prostor, není-li stanoveno jinak např. rozhodnutím orgánu veřejné moci 

či orgánu činném v trestním řízení. 

2.8 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ 
1) VZS Ostrava nevyužívá procesy automatizovaného rozhodování, včetně profilování, 

ve kterých by Vaše osobnost či Vaše osobní údaje byly předmětem rozhodnutí založeného 

na těchto procesech, které by měly na Vás právní účinky, nebo se Vás obdobně dotkly 

v rámci XTB. 

2) V případě, že by VZS Ostrava využila automatizovaného rozhodování, včetně profilování 

v rámci XTB, VZS Ostrava Vám zaručuje, že přijme vhodná opatření na ochranu Vašich práv, 

svobod a Vašich oprávněných zájmů, zaručuje Vám právo na Váš názor a právo napadnout 

rozhodnutí a dále Vám zaručuje právo na náš lidský zásah. 

2.9 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTÍ SE ZPRACOVÁNÍM OÚ 
1) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoli kontaktovat VZS 

Ostrava a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům. 

2) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoli odvolat 

tzv. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a to v případě, že Vaše osobní údaje 

jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. 

3) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dále právo na opravu nebo 

doplnění Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení 

zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo 

na přenesení osobních údajů a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného 

výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo na Vás právní 

účinky, nebo by se Vás obdobně dotkly. 

4) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo být námi informován 

v případě, že by bylo pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních 

údajů by měl za následek vysoké riziko pro práva a svobody Vaší osoby. 

5) V souvislostí se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost 

u dozorového úřadu, tj. u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

6) Jelikož však účely, pro něž správce OÚ zpracovává OÚ, od správce OÚ nevyžadují nebo již 

nevyžadují identifikaci SÚ, nemá správce OÚ povinnost uchovávat, získávat nebo 

zpracovávat dodatečné informace za účelem identifikace SÚ výlučně kvůli dosažení 

souladu s Nařízením. V případě, že správce OÚ doloží, že není schopen identifikovat SÚ, 

informuje o této skutečnosti SÚ, pokud je to možné. V takovýchto případech se neuplatní 

čl. 15 až 20 Nařízení, s výjimkou případů, kdy SÚ za účelem výkonu svých práv podle 

uvedených čl. Nařízení poskytne správce OÚ dodatečné informace umožňující jeho 

identifikaci. 
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3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
1) Správce OÚ usnadňuje výkon Vašich výše uvedených práv v souladu s čl. 12., odst. 2., 

Nařízení. 

2) Správce OÚ hodlá zpracovávat OÚ jen pro účel, ke kterému byly tyto OÚ shromážděny. 

V případě, že by správce OÚ hodlal zpracovávat tyto OÚ i pro jiný účel, než pro který byly 

tyto OÚ shromážděny, poskytne SÚ ještě před samotným zpracováním OÚ informace 

o tomto jiném účelu a k tomu příslušné další informace dle čl. 13., odst. 2., Nařízení. 

3) V případě, že od Vás, jakožto od SÚ, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených 

práv, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních a to bez zbytečného odkladu 

a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné 

v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

V případě, že bychom prodloužili citovanou lhůtu, budeme Vás o tomto prodloužení 

informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody tohoto 

prodloužení. Podáváte-li žádost v elektronické formě, bude-li to možné, bude Vám 

odpovězeno v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. 

4) V případě, že od Vás, jakožto od SÚ, obdržíme žádost ve smyslu Vašich výše uvedených 

práv, a budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat 

o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti v souladu 

s č. 12., odst. 6., Nařízení a to i formou Vašeho osobního prokázání totožnosti za pomocí 

dokladu totožnosti v sídle správce OÚ. 

5) V případě, že správce OÚ nepřijme opatření dle výše uvedeného odst. 4., budeme Vás 

bezodkladně informovat a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech 

nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu. 

6) Informace a veškerá sdělení ve smyslu Vašich výše uvedených práv se Vám poskytují a činí 

bezplatně. Jsou-li však Vaše žádosti, ve smyslu Vašich výše uvedených práv, zjevně 

nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, jsme oprávněni v souladu 

s čl. 12., odst. 5., Nařízení, uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní 

náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním 

požadovaných úkonů, nebo jsme oprávněni Vaší žádost odmítnout, včetně doložení zjevné 

nedůvodnosti nebo nepřiměřenosti. 

7) V případě, že se domníváte, že zpracováváním Vašich OÚ je porušováno Nařízení 

EPaR (EU) 2016/679, máte právo v souladu s čl. 77., odst. 1., Nařízení, podat stížnost 

u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště nebo 

místa, kde došlo k údajnému porušení, aniž by byly dotčeny jiné prostředky správní nebo 

soudní ochrany. 

8) V případě, že máte za to, že Vaše práva dle Nařízení EPaR (EU) 2016/679, byla porušena 

v důsledku jejich zpracování v rozporu s Nařízením, máte právo v souladu s čl. 79., odst. 1., 

Nařízení, na účinnou soudní ochranu, aniž by byla dotčena jakákoliv dostupná správní 

či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu dle výše 

uvedeného odst. 7. 

9) V případě, že máte za to, že jste v důsledku porušení Nařízení EPaR (EU) 2016/679, 

správcem OÚ utrpěl hmotnou či nehmotnou újmu, máte právo v souladu s čl. 82., odst. 1., 

Nařízení, obdržet od správce OÚ náhradu trpěné újmy. 
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10) V případě, že máte jakékoliv dotazy vůči zpracovávání Vašich OÚ či pokud chcete uplatnit 

Vaše výše uvedená práva SÚ, kontaktujte správce OÚ na výše uvedených kontaktech. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1) VZS Ostrava při své činnosti, při svých akcích či jiných událostech, kterých se účastní, 

pořizuje dokumentační, reportážní a propagační fotografie, případně zvukové či obrazové 

záznamy z jejich průběhu. Tyto fotografie a záznamy následně zveřejňuje na svých 

internetových stránkách nebo stránkách XTB či sociálních sítích typů facebook, twitter, 

instagram apod., případně je zveřejňuje v rámci svých výročních zpráv či jiných dokumentů 

o proběhlých akcích. Touto činností VZS Ostrava nezpracovává Vaše osobní údaje 

v podobě Vaší podobizny ve smyslu Nařízení, nýbrž je zachycuje ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., 

tj. občanského zákoníku, konkrétně § 84 a následující. Účastí na těchto akcích dáváte VZS 

Ostrava „svolení“ ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., k pořízení a ke zveřejnění či jinému rozšíření 

Vaší podobizny. 

2) VZS Ostrava si je vědoma Vašich práv na ochranu soukromí, Vašich lidských práv a svobod, 

a tyto bude respektovat, včetně ustanovení § 84 a následujících z.č. 89/2012 Sb. 

VZS  Ostrava deklaruje, že v této oblasti se bude chovat slušně a korektně tak, aby Vám 

svou činností nezpůsobila újmu. V případě, že byste chtěli odvolat tzv. „svolení“, 

tj. např. byste chtěli vymazat nějakou fotografii, kontaktujte nás. Upozorňujeme však: 

bylo-li „svolení“ udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna 

okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, 

které svolení udělil, viz § 87 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. 


