Zásady zpracování osobních údajů
Dog Race, z.s., se sídlem Žernov 119, 552 03, IČO: 08556580, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L 13206(dále jen "správce") plně
chrání osobní údaje subjektu údajů a data před zneužitím ve smyslu platnélegislativy, zejména při
respektování zásad a pravidel stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
Kontaktní údaje správce:
Dog Race, z.s.,
IČO: 08556580
se sídlem Žernov 119, 552 03,
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L 13206
Email:pavla@dograce.cz
Tel.:605272146
Na výše uvedených kontaktech je možné uplatnit níže popsaná práva subjektu údajů.
1. Osobní údaje. Osobními údaji, které budou zpracovány jsou:jméno a příjmení, adresa, emailová
adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti).
2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování.
2.1. Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a IP adresa jsou
zpracovávány za účelem komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání
obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. a) nařízení souhlas se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů uděleným souhlasem stvrzuje
rovněž zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti.
2.2. Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo jsou v případě uzavření
smlouvy na konkrétní zboží či službu od správce dále zpracovávány za účelem řádného plnění z této
smlouvy a právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž stranou je
subjekt údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.
2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
nařízení.
3. Doba ukládání osobních údajů.
3.1.Doba, po kterou budou uchovány osobní údaje získané za účelem řádného plnění smlouvy ve
smyslu čl. 2 odst. 2.2. těchto zásad je 10 let, a to v souladu s povinností archivace faktur na základě
vnitrostátní účetní a daňové legislativy (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; aj.).
3.2. Doba, po kterou budou uchovávány osobní údaje získané za účelem zasílání obchodních sdělení a
činění jiných marketingových aktivit ve smyslu čl. 2 odst. 2.1. těchto zásad, je 10 let,nejdéle však do
odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
4. Další příjemci osobních údajů. Osobní údaje mohou být za účelem zlepšení kvality
poskytovaných služeb poskytnuty následujícím třetím osobám: časomíra

5. Poučení subjektu údajů. Za podmínek stanovených v nařízení má subjekt údajů právo požadovat
od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na
přenositelnost osobních údajů. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových
aktivit správce má subjekt údajů právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný
správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním
souhlasu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat zasláním emailové zprávy správci.
Pokud má subjekt údajů za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo kdykoliv
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto
účely dále zpracovány.

