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Obecně o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů Asociace jihočeských rodin z. s., IČ: 04564251, se sídlem Mladotice 

61, 397 01 Drhovle v rámci projektu Královský maraton zpracovává osobní údaje účastníka 

maratonu (dále jen "závodník").  

Závodník při registraci na webu správce vyplňuje své jméno, příjmení, datum narození, 

pohlaví, popř. telefon a klub, za který závodí. Odesláním registrace uzavírá se správcem 

smlouvu o účasti na veřejném běhu Královský maraton, přičemž v rámci realizace této 

smlouvy správce vyhodnocuje pořadí závodníků a časy doběhu, posílá sms o výsledku na 

telefony závodníků a zveřejňuje výsledkovou listinu a umožňuje stažení el. certifikátů o 

účasti prostřednictvím zpracovatele výsledků na www.sportovniservis.cz. Uvedení data 

narození a pohlaví je nezbytné pro zařazení závodníka do správné kategorie. Závodník má 

možnost žádat o to, aby jeho osobní údaje nebyly zveřejněny na výsledkové listině závodu 

(kontaktní údaje pro vyjádření nesouhlasu viz níže).  

Výsledkové listiny správce uchovává po dobu 3 let, poté z nich zpracuje anonymizované 

údaje pro účely svých souhrnných statistik o počtech závodníků a následně tyto listiny 

skartuje. Uchovávání výsledkových listin po výše uvedenou dobu je odůvodněno 

oprávněným zájmem správce uchovávat doklady o výsledcích pro případné spory se 

zpracovatelem o řádnost provedeného měření a dále jako listinné zrcadlo tabulky výsledků 

zveřejněné na webu rovněž po dobu 3 let. Zveřejnění výsledků po dobu 3 let je odůvodněno 

tím, že výsledková listina je hromadná a nelze vybírat a odděleně zveřejňovat výsledky 

jednotlivců bez kontextu tvořeného ostatními závodníky, přičemž mnozí závodníci mají 

zájem na tom, aby výsledky závodu naopak zůstávaly zveřejněné alespoň po přiměřenou 

dobu; předčasný výmaz je z uvedených důvodů vyloučen, selektivní výmaz není z technických 

důvodů možný. 

Vaše práva a práva dětí týkající se zpracování osobních údajů 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od správce přehled, 

jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány. Toto právo se realizuje m. j. umožněním 

nahlédnout do výsledkové listiny.  

Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných 

osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo 

požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší 

žádosti. 

Máte právo požadovat nezveřejnění svých osobních údajů na výsledkové listině. 



Se svými žádostmi a stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte 

na info@sportt.cz . Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro 

ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 
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