
Zásady zpracování osobních údajů pro pořádané akce 
 

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů je poskytnout subjektům osobních údajů informace 

o tom, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní údaje poskytnuté  

Corvette Club Praha, z.s. při registraci na pořádané akce.  

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické 

osoby. 

 

Správce osobních údajů: 

Název:   Corvette Club Praha, z.s. 

IČO:   07352727 

Adresa:   Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 

Telefon:   +420 602 385 197 

E-mail:    info@corvetteclubpraha.cz 

Webová stránka:  www.corvetteclubpraha.com 

I. 
Corvette Club Praha jako pořadatel (dále pouze jen „Pořadatel“) akcí vystupuje v roli správce 

osobních údajů a zpracovává a uchovává v rámci registrace Vaší účasti na akci následující osobní 

údaje: 

− Jméno, příjmení, 

− E-mailovou adresu, 

− Telefonní číslo; 

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem zajištění Vaší bezproblémové účasti na 

pořádané akci. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 5 let 

od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po 

dobu delší. Účelem zpracování poskytnutých údajů je zajištění organizačních činností spojených 

s pořádáním akcí. 

 
 

II. 
Pořadatel akce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí 

osobě.  



Pořadatel přijal taková technická a organizační opatření, která mají ochránit osobní údaje před 

ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením či neoprávněným a nezákonným přístupem. 

 

III. 
Na e-mailovou adresu (případně telefonní číslo) Vám budou zasílány pouze informace a sdělení 

týkající se pořádané akce, např. případných změn v programu apod. pro zajištění Vaší bezproblémové 

účasti na takové akci. 

 

IV. 
Registrovaný účastník má podle zákona o ochraně osobních údajů právo: 

− požadovat po Pořadateli akce informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 

− požadovat po Pořadateli akce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

− vyžádat si u Pořadatele akce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

− požadovat po Pořadateli akce výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel akce provede, pokud 

nemá pro další zpracování jiný právní důvod, 

− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Pořadatele akce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
Své požadavky vůči Pořadateli ohledně správy jeho osobních údajů sděluje účastník prostřednictvím 

e-mailové adresy info@corvetteclubpraha.com. 

 

V. 
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu termínu či zrušení akce z vážných 

organizačních a provozních důvodů. 

Registrací a účastí na akci uděluje Účastník souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být 

pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být následně 

užívány Pořadatelem akce pro propagační účely. Za pořizování a užívání takových fotografií a 

audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze 

vzít kdykoliv zpět. Pokud si Účastník nepřeje být na akci audio / vizuálně zachycen, je potřebné, aby 

jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně 

fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebude na záznamu zachycen. 

 

V Králův Dvůr dne 04. 01. 2020 


