Zásady zpracování osobních údajů účastníků závodu Water Tour 2022 - Vltava
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na účastníky závodu Water Tour 2022 – Vltava, pořádaného
Slavia pojišťovna Sport teamem z.s. a Slavia pojišťovnou a.s., v termínu 19. 8. 2022 – 21. 8. 2022.
1. Totožnost a kontaktní údaje správců a pověřence pro ochranu osobních údajů
Společnými správci osobních údajů jsou Slavia pojišťovna a.s., IČ: 601 97 501, se sídlem Táborská 940/31, 140 00
Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, e-mail:
info@slavia-pojistovna.cz a Slavia pojišťovna Sport team z.s., IČ 074 25 899, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč,
140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 70852, e-mail:
info@slaviapojistovnasportteam.cz.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Slavia pojišťovna a.s., Oddělení ochrany osobních údajů,
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, odd. ochrany osobních údajů, e-mail: poverenec@slavia-pojistovna.cz.
2. Kategorie osobních údajů

▪ identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození)
▪ kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
▪ osobní údaje zachycené v obrazových a/nebo zvukových záznamech včetně podobizen účastníků závodu
3. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů
Na základě Vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje za účelem:

▪ registrace do závodu, zařazení do evidence účastníků závodu a vyhlášení výsledků závodu (bude
zpracováváno do doby uplynutí 6 měsíců ode dne konání závodu. Následně budou vybrané údaje uchovávány
v anonymizované podobě pro statistické účely) – Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen odesláním
přihlášky do závodu, udělení souhlasu je dobrovolné, avšak nezbytné pro Vaši registraci do závodu. Výsledky
závodu budou zveřejněny na sociálních sítích a webových stránkách Správců spolu s fotografiemi vítězů.
▪ dokumentace průběhu závodu a propagace závodu v propagačních materiálech a na sociálních sítích a
webových stránkách Správců (bude zpracováváno po dobu trvání účtů na sociálních sítích a webových stránek)
– Souhlas se zpracováním záznamů o podobizně účastníka je udělen umožněním pořízení takového záznamu,
udělení souhlasu je dobrovolné. Nechcete-li být součástí obrazových záznamů zachycujících Vaši podobiznu a
umožňujících Vaši jednoznačnou identifikaci, sdělte to, prosím, v den konání závodu přímo osobám pořizujícím
tyto záznamy a nestoupejte si, prosím, do záběrů – toto se nevztahuje na záznamy zachycující dav;
▪ ochrana práv a právem chráněných zájmů Správců (bude zpracováno po dobu nezbytné ochrany majetkových
zájmů Správců);
▪ nabízení možnosti účasti v obdobných závodech pořádaných kterýmkoli ze Správců (bude zpracováváno
po dobu 3 let ode dne konání závodu). Pro tyto potřeby jsou Správci oprávněni použít podrobnosti elektronického
kontaktu.
Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu watertour@slavia-pojistovna.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
4. Práva subjektu údajů

▪ právo požadovat informace, jaké osobní údaje zpracováváme
▪ právo vyžádat si přístup k těmto osobním údajům, opravit je nebo aktualizovat
▪ právo na výmaz osobních údajů
▪ právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
▪ právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
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