Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 13 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 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) tímto poskytujeme informace o zpracování osobních údajů účastníka tréninkového kempu
v dřevorubeckých sportech STIHL TIMBERSPORTS, které budou poskytnuty prostřednictvím vyplnění formuláře přihlášky
na kemp.
•
Správcem je společnost S&K PUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Hošťálkova 117, PSČ 169 00, IČ 46902589,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33168, kterou lze kontaktovat
buď osobně na výše uvedené adrese nebo elektronicky na e-mailové adrese brabec@skpublic.cz nebo telefonicky na
tel. č. 724 642 071, kontaktní osobou je pan Jan Brabec.
•
Společnost S&K PUBLIC spol. s r.o. zpracovává osobní údaje za účelem přihlášení na kemp, uzavření smlouvy o účasti
na kempu, evidence účastníků kempu, uzavření pojistných smluv a komunikace s účastníky kempu. Právním
základem pro zpracování je splnění smlouvy.
•
V případě, že účastník kempu udělil v přihlášce souhlas se zpracováním osobního údaje o zdravotním stavu (o
zdravotním omezení), bude tento osobní údaj zpracováván za účelem ochrany zdraví účastníka kempu a předcházení
riziku zranění. Právním základem pro zpracování je souhlas účastníka kempu.
•
Společnost S&K PUBLIC spol. s r.o. zpracovává údaje typu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození,
e-mail, telefon, mobil, zdravotní stav (zdravotní omezení).
•
Příjemci osobních údajů jsou poskytovatel poštovních a doručovacích služeb, pojišťovna. Osobní údaje jsou
zpřístupněny oprávněným zaměstnancům společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. v souvislosti s plněním jejich
pracovních povinností.
•
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 12 měsíců od
skončení kempu. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu účastníka kempu jsou zpracovávány po dobu trvání
smluvního vztahu a následně po dobu 12 měsíců od skončení kempu nebo po dobu, než je účastníkem kempu
odvolán souhlas se zpracováním.
•
Účastník kempu má právo požadovat od společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. přístup k osobním údajům, které se jej
týkají, dále právo na jejich opravu nebo výmaz, případně na omezení jejich zpracování, má právo na přenositelnost
osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu má účastník kempu právo tento souhlas
kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Veškerá práva může účastník kempu uplatňovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů správce.
•
Účastník kempu má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

