
 
 

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR 

Aby byla úroveň závodu Frýdlantský duatlon / Beskydský šerpa co nejvyšší, musíme zpracovávat 

některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je Martin Kráčalík, jednatel 

firmy Seven Days Agency, s.r.o., IČO: 24314781, se sídlem Náplavní 1, 128 00, Praha 2, telefon: 

603557070, e-mail: info@sevendays.cz. 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:  

 Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.  

 Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich 

případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací 

adresu, e-mail a telefonní číslo. 

 Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto 

zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který 

můžete kdykoli odvolat. 

 Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být 

Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti propagace závodu, 

registrace na závod a to pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Mailchimp 

(newslettery), onlinesystem (registrace). Jméno a datum narození závodníka mohou být 

zveřejněny v rámci vyhlášení výsledků závodu v tisku, rádiu a televizi. Nikomu dalšímu osobní 

údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na 

fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Frýdlantský duatlon / Beskydský šerpa (dále jen 

„závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na 

rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích 

souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to 

zejména rozmnožování a rozšiřovánípropagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné 

propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.frydlantskyduatlon.cz 

a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. 

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude 

použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků 

závodu obsahující jeho osobní data (jméno, příjmení, datum narození) v tisku, rádiu a televizi. Svou 

přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky 

jsem vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu 

Žijme sportem z.s. ve spolupráci se Seven Days Agency, s.r.o. v souladu se směrnicí GDPR (General Data 

Protection Regulation), schválenou Evropskou unií v dubnu 2016. 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159523/151167_0_

