Prohlášení o zpracování osobních údajů
Kdo Vaše osobní údaje zpracovává
Správcem Vašich osobních údajů je POSÁZAVSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL v AČR („Správce“), se sídlem nám. 9. května 295, 251 65 Ondřejov, vedený
pod spisovou značkou L51209 u Městského soudu v Praze. Prohlášení o zpracování osobních údajů určuje odpovědnost Správce za plnění povinností podle
Všeobecného nařízení o ochraně údajů - Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“). Osobní údaje od Vás získává předseda klubu Jiří Pastor a plní za Správce
informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Jako Správce zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:



startovní číslo, typ vozidla, vozidlo, rok výroby vozidla, objem válců motoru, výkon vozidla, maximální rychlost vozidla, dosažené hodnocení (příp. čas v závodě), pořadí v závodě, pořadí
v kategorii (tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu a určení oficiálního pořadí v závodě);
jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření registračního záznamu k závodu mezi námi jako pořadatelem a Vámi jako účastníkem
našeho závodu, který se na daný závod registruje, a Vaši identifikaci jako konkrétního závodníka).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodů a dalších akcí. Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje
pro tyto účely:


evidence účastníků v závodech, evidence výsledků závodů historických vozidel, provádění analýz a měření, zajištění ochrany zdraví a majetku

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely:








jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, typ vozidla, vozidlo, rok výroby vozidla, objem válců motoru, výkon vozidla, maximální rychlost vozidla, dosažené hodnocení (příp. čas
v závodě), pořadí v závodě, pořadí v kategorii - z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření registrace, zpracováváme pro umožnění registrace do závodů, e-mail dále zpracováváme za
účelem primární komunikace s Vámi,
datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem jednoznačné identifikace závodníka
datum narození je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu,
mobilní telefon zpracováváme pro možnost komunikace mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí,
adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě nutného kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému),
fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti, příp. jako záložní systém časomíry,
fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme
S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:


oprávněný zájem správce údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, životně důležitý zájem

Odkud získáváme Vaše osobní údaje


Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: online registrace do závodu historických vozidel; kontaktní formulář na webových stránkách; registrace
do závodu realizovaná osobně v den závodu; písemné přihlášky do klubu POSÁZAVSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL v AČR; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace;

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení










Právo na přístup k osobním údajům (jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na
základě jakého právního základu a po jakou dobu je budeme zpracovávat.)
Právo na opravu osobních údajů (v případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom údaje opravili.)
Právo na výmaz - jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
o osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
o pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
o Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
o zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
Právo na omezení zpracování - v případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:
o dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
o zpracování nemá právní základ, nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
o Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Právo na přenositelnost údajů (na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému
správci. Takto Vám můžeme poskytnout osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, a jejichž zpracování je založeno na uděleném souhlasu).
Právo vznést námitku (Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu)
Právo související s automatickým zpracováním (máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.)

Pro uplatnění svých práv můžete svůj podnět zaslat jej písemně na adresu Správce osobních údajů nebo elektronicky na adresu pkhv@pkhv.cz. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo touto
cestou kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili. V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem
podat stížnost u dozorového orgánu. Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření registrace do závodu a samotnou účast v něm.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění přípravy, realizace a vyhodnocení závodu, dále po dobu trvání oprávněných zájmů Správce osobních údajů, po dobu, po
kterou je Správci povinen uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Startovní číslo, jméno a příjmení závodníka, vozidlo, rok výroby
vozidla, dosažené hodnocení (příp. čas v závodě) a pořadí v závodě jsou využívány k zpravodajství a prezentaci výsledků závodů na internetových stránkách Správce. V ostatních případech vyplývá doba
zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme


Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří jsou členy subjektu Správce a jejichž součinnost je nezbytná pro přípravu, organizaci a realizaci závodů. Údaje jsou zpracovatelům
poskytovány jen v rozsahu nezbytně nutném. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci závodů historických vozidel a nejsou
žádným způsobem poskytovány jakýmkoli dalším třetím stranám.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25. května 2018.

Jiří Pastor, v. r.,

POSÁZAVSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL v AČR

předseda

