
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

HAPPY RUN 

Tento souhlas se uděluje správci: Happy run, z.s., IČ 05791260, se sídlem Valeč 209, 675 53 Valeč (dále 

také jen „Happy run“). Kontaktní údaje správce jsou uvedeny níže. 

Na základě udělení tohoto souhlasu bude moci Happy run zanést a spravovat Vaše osobní údaje do 

databáze uložené na Google Disk (dále jen „úložiště“), které je zabezpečeno dostatečně silným 

přístupovým heslem s dvoufázovým ověřením a monitorováním přístrojů, ze kterých bylo k databázi 

přihlášeno, přičemž heslo je každé 3 měsíce pravidelně měněno (samotné přenosy jsou šifrovány). Své 

rozhodnutí můžete kdykoliv bezplatně odvolat či změnit (pro odvolání nás prosím informujte na níže 

uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 

souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Avšak pokud bude souhlas odvolán, zavazuje se Happy 

run veškeré osobní údaje žádajícího účastníka ze své databáze vymazat.  

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je zajištění účasti účastníka v závodu, 

oprávněné zájmy Happy runu (především zájmem na ochraně práv proti protiprávní činnosti včetně IT 

bezpečnosti, zpracování pro statistické účely, další rozvoj služeb Happy runu, zveřejňování údajů 

v rámci zpravodajství závodu a propagace a zájmem na přímém marketingu), dále zájmy třetích osob 

v obvyklém rozsahu (především dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě a organizaci 

příslušného závodu) a plnění zákonných požadavků (především předcházení deliktní činnosti, či na 

základě vyžádání orgánům veřejné správy z důvodu podezření na protiprávní jednání apod.).   

Osobní údaje budou zpracovány s ohledem na účel zpracování po dobu přiměřenou. Pro účely vedení 

účetnictví Happy runu bude základní údaje o účastnících (jméno a příjmení, datum narození, 

specifikace závodu, kterého se účastnili, apod.) evidovat po dobu cca 10 let od data konání závodu. 

Výsledkové listiny jsou zpracovány po dobu cca 10 let od data konání závodu, poté jsou mazány. 

Zveřejňování výsledkové listiny na webu www.happyrun.cz bude probíhat po dobu cca 10 let.  

Za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména pozvánek na další akce pořádané Happy runem, bude 

Happy run kontaktní údaje účastníků zpracovávat po dobu, než účastník vyjádří s takovým zasíláním 

nesouhlas.  

Subjekt osobních údajů (neboli účastník) má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, 

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož 

i přenositelnost osobních údajů. 

 

Žádosti, ve kterých subjekt osobních údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, budou posouzeny 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a podle dalších platných právních předpisů. 

Subjekt osobních údajů má právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Kontaktní údaje 

dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická 

podatelna: posta@uoou.cz. 

http://www.happyrun.cz/
mailto:posta@uoou.cz


Jméno: 

Příjmení: 

Trvale bytem: 

Email: 

 

Já, výše jmenovaný(á), tímto dávám souhlas Happy runu  

se zpracováním mých osobních údajů spojených s účastí na závodu pořádaném Happy 

runem. Za tímto účelem budou osobní údaje shromážděny, uloženy, používány, měněny 

v případě nahlášení změny, vymazány v případě vzniku důvodu pro vymazání. 

Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení včetně titulů, email, telefonní číslo, 

věk/datum narození, trvalé a přechodné bydliště, popř. velikost trička to vše pro účely 

mé účasti na závodu, jeho vyhodnocení, jakož i pro další nezbytné činnosti související 

s mou účastí na závodu. Údaje budou vedeny v elektronické i tištěné podobě. 

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu se zpracováním 

osobních údajů může vést k nemožnosti účasti na shora uvedeném závodu.  

 

s pořízením fotografií a videozáznamů mé osoby, ať již v podobě hmotné či digitalizované 

za účelem mé identifikace a dále za účelem jejich užití pro veškeré propagační materiály, 

newslettery nebo jiné tiskoviny vydané správcem v souvislosti s akcemi pořádanými Happy 

runem, jak v tištěné podobě tak v elektronické, např. na webových stránkách správce, 

sociálních sítích správce apod. Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny, použity 

jako součást díla jako celku či jen jejich části.  

 

souhlas se zasíláním informací o dalších akcích pořádaných Happy runem a za účelem 

dalších obchodních a marketingových sdělení tzv. elektronickou cestou (emailem, SMS, 

prostřednictvím sociálních sítí apod.) 

 

Osobní údaje a fotografie budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů zpracování, 

ke kterým jsem udělil výše svůj souhlas. Beru na vědomí, že výše udělené souhlasy mohu kdykoli 

odvolat, a to i jednotlivě. 

Odvolání uděleného souhlasu lze provést prostřednictvím email: happyrun16@gmail.com, telefon: 

607 870 058. 

Potvrzuji, že jsem porozuměl (a) výše uvedeným účelům zpracování, operacím zpracování a všem výše 

uvedeným informacím. 

Datum:       Vlastnoruční podpis: 


