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GDPR
Zpracování osobních údajů účastníků závodů Rodeo Corral Westerners International-CZ

 Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato právní úprava se vztahuje
také na zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů
našich závodníků patří mezi naše priority. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich
osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z
jakých právních důvodů.
Vaše osobní údaje zpracovává Rodeo Corral Westerners International-CZ p.s., jakožto organizátor
rodeových závodů, zejména za účelem obrazové foto dokumentace, video dokumentace, sestavení startovní
a výsledkové listiny, odeslání SMS s výsledky po závodě, zaslání informací týkající se organizace
rodeových závodů a kontaktování v případě nestandardních situací (úraz během závodu, chyby v registraci,
neočekávané zrušení dílčího závodu, apod.).

Body zpracování údajů:
1. Kdo je správcem Vašich údajů?
2. Jaké údaje o Vás zpracováváme?
3. Kdy zpracováváme Vaše osobní data?
4. Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?
5. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
6. Kdo je příjemcem osobních údajů?
7. Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
8. Jaká máte práva?
9. Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?
10. Souhlas s marketingovým užitím osobních údajů

Jednotlivé body jednání:
1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Rodeo Corral Westerners International-CZ p.s.,  Hoslovice 53,
387 19 Čestice, IČO 70875766

2. Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme zejména následující osobní údaje:
• jméno a příjmení,
• adresa bydliště,
• e-mail,
• telefon,
• datum narození,
• pohlaví,
• dosažený čas v závodě,
• pořadí v závodě,
• pořadí v kategorii,
• získané body,
• fotografie,
• video záznam,
• údaje z naší vzájemné emailové komunikace.
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3. Kdy zpracováváme Vaše osobní data?
Při online registraci a při realizaci závodu.

4. Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních
údajů, a to v souvislosti s organizací rodeových závodů Rodeo Corral. Údaje zpracováváme zejména
pro tyto účely:
• Plnění smluvního vztahu
• Evidence účastníků v závodech
• Evidence výsledků rodeových závodů
• Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
• Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
• Zasílání obchodních sdělení
• Zajištění ochrany zdraví a majetku
• Účetní a daňové účely
• Reklamní a marketingové účely
• Zpravodajská činnost (foto, video)
• Plnění ostatních zákonných povinností

5. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v
rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším
smyslu).

6. Kdo je příjemcem osobních údajů?
Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze Rodeo Corral Westerners International-CZ p.s., jako
organizátor rodeových závodů.
Osobní údaje poskytujeme dále pořadatelům jednotlivých závodů – vždy uvedeno v propozicích na
jednotlivé závody, včetně kontaktních osob.

7. Jak dlouho budou u náš Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech našich
práv a povinností, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po
kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na
kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z
účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:
• pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
• pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
• pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
• pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
• v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů
• údaje o sportovních výsledcích a dosažených rekordech zůstávají v evidenci trvale

8. Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu
nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.



3

V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás
týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku
proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které
provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti
zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

9. Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?
Naší odpovědnou osobou, kterou můžete se svými podněty či dotazy kontaktovat, je aktuálně
zvolený šerif pro dané období Rodeo Corral (kontakt na webových stránkách www.ceskerodeo.cz)
nebo na emailové adrese inforodeocorral@gmail.com.

10.Souhlas s marketingovým užitím osobních údajů
On-line registrací na závody Rodeo Corral dává každý závodník souhlas s použitím své e-mailové
adresy uvedené v prohlášení pro marketingové účely organizátora závodu.
Organizátor se zavazuje
• adresovat závodníkům na jejich emailové adresy pouze emaily týkající se primárně

organizace a realizace závodu (např. spuštění registrace, informace před závodem),
sekundárním sdělením může být současně propagační aktivita
(např. info o prodejní akci partnera s hypertextovým odkazem).

• neposkytnout emailovou adresu k marketingovým účelům žádným třetím osobám.

Děkujeme, že závodíte s námi

Rada Rodeo Corral Westerners International-CZ p.s.


