
 

 

PODMÍNKY ÚČASTI 

1. Účastník běhu uhradí startovné podle vybrané tratě. Účastník souhlasí s tím, že 

v případě, že se závodu nezúčastní, se startovné nevrací. Účastník může uhradit 

startovné i v případě, že ví, že se nezúčastní běhů, ale chce pouze podpořit 

charitativní účel akce. V takovém případě dopíše do kolonky TEAM – nepožaduji 

startovní číslo. 

2. Vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře a úhrada startovného nahrazují 

písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník zaplacením startovného 

potvrzuje svůj souhlas s níže uvedenými pravidly závodu. 

3. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce, který je ke stažení zde. V případě využití elektronické přihlášky 

je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla/startovního 

balíčku (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno). 

 

Pravidla závodu: 

1. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a 

majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či 

po závodě. 

2. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí. 

3. Účast závodu je na vlastní nebezpečí. 

4. Startovní číslo musí být umístěno na viditelném místě, je nepřenosné. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích a programu závodu. 

6. V místě konání je třeba udržovat pořádek. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků. 

8. Závod se koná za každého počasí. 

9. Startovné je nevratné a je přenosné. Nový účastník, který převezme startovné, 

souhlasí s podmínkami účasti přijetím startovného.  

10. Účast v závodu je na vlastní nebezpečí. 

11. Účastník souhlasí se zasláním registrace, s použitím audio a vizuálních záznamů 

z akce Modrý běh 2019 pro propagaci charitativního běhu. 

12. Účastník bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora 

závodu, technických nebo traťových komisařů či jiných osob zúčastněných 

na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud 

budou v rámci jejich pravomoci při konání závodu vydány. 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit 

pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů. V případě zrušení akce v 

samotný den závodu organizátor vstupné nevrací, vstupné se vrací pouze v případě, 

kdy bude závod zrušen dlouhodobě před plánovaným termínem. Takové rozhodnutí 

je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.autiscentrum.cz. 

 

http://www.autiscentrum.cz/


 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

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

(dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

společností Autis Centrum, o.p.s., Plzeňská 2219/44, 37004 Č. Budějovice, IČ 

02426374, coby správci osobních údajů a potvrzujete, že byl seznámen s 

těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 

identifikátor, například jméno, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na 

jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 

ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

3. Účastník běhu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a 

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, věk, adresa elektronické pošty, 

telefonní číslo, vč. údajů zákonného zástupce účastníka běh (dále společně 

vše jen jako „osobní údaje“). Účastník běhu souhlasí se zpracováním osobních 

údajů správcem osobních údajů, a to pro účely vedení uživatelského účtu a 

za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci, včetně dalších 

akcí organizovaných organizátorem. Vstupem na akci Modrý běh účastník 

závodu zároveň dává souhlas s pořízením a použitím a šířením podobizny, 

obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se 

účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu 

nebo bezprostředně před ním či po něm, jejich zpracováním a zveřejněním 

na webových stránkách, Facebooku, výročních zprávách a propagačních 

materiálech organizátora akce, to vše na dobu neurčitou. Tyto materiály 

mohou být bezplatně použity k propagaci organizátora akce a sponzorů 

akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku na honorář.  

4. Evidence účasti na Modrém běhu je založeno na oprávněných zájmech 

správců či třetí strany. Zpracováním osobních údajů účastníků běhu může 

prodávající pověřit třetí stranu, jakožto zpracovatele, zejm. právnickou osobu 

provádějící měření na trasách a zpracovávající výsledky závodu, osoby 

pověřené statistikou závodu, zpravodajstvím, publicistikou. Zpracování 

osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k 

plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Zájmy na 

ochraně osobních údajů účastníků závodu nepřevažují nad oprávněnými 

zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků 

sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků 

závodů, vedení statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních 

klání.  

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v 



 

 

tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník běhu potvrzuje, že 

poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o 

dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

6. Správce uchovává osobní údaje. Osobní údaje zpracovávané pro účely 

evidence účasti na Modrém běhu budou zpracovávány bez konkrétního 

časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu viz bod 

3 správce či třetí strany. Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je 

zpracování jeho osobních údajů založeno na jeho souhlasu). Tímto však není 

dotčena zákonnost zpracování účastníkových osobních údajů před 

takovýmto odvoláním souhlasu. Účastník může svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu 

info@autiscentrum.cz. 

7. Osobní údaje nezpracovává ani nepřijímá žádný další subjekt. Tyto osobní 

údaje zpracovávané pro účely evidence účasti na Modrém běhu mohou být 

zveřejněny. Za podmínek stanovených v nařízení má účastník právo 

požadovat od správce přístup k svým osobním údajům, právo na opravu 

nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 

právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a dále právo na 

přenositelnost svých osobních údajů. Pokud by se účastník domníval, že 

zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, 

má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

8. Účastník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí jeho osobních 

údajů je, však nutným požadavkem pro registraci k Modrému běhu. Bez 

poskytnutí osobních údajů není možné registraci uskutečnit. 

9. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany 

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň 

účastníkům zašle novou verzi těchto podmínek na jejich e-mailovou adresu, 

kterou správci v rámci registrace poskytli.  

Podmínky jsou platné dnem 1. 2. 2020. 

 

 


