
GDPR - SOUHLAS ÚČASTNÍKA 

 

česky nahoře a polsky dole / Na górze czeski, na dole polski 

 

Název akce 
Nordic Walking a běh Přírodním parkem Údolí Bystřice 

 

Pořadatel 
Nordic walking Olomouc z.s. se sídlem Kmochova 927/20, 779 00 Olomouc, 

IČ: 03819493,  Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, 

vložka 14054. Předseda: Ivo Šenk 

 

Účastník 
Rozumí se každý, který se řádně registroval k účasti na akci Nordic Walking a běh Přírodním parkem 

Údolí Bystřice 

(dále jako „účastník“ nebo „závodník“) 

 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webu www.nordicwalking-olomouc.cz: 
 

1. Dávám souhlas organizátorovi akce a partnerům uvedeným na webových stránkách 

www.nordicwalking-olomouc.cz (dále jen „partneři”) s použitím čísla mého mobilního telefonu 

a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací 

o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů; 

 

2. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas se zpracováním mých osobních údajů 

uvedených v této přihlášce; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok 

narození, název sportovního klubu a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových 

stránkách www.nordicwalking-olomouc.cz. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou 

zpracovávány systematizovaně a automaticky. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní 

údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem akce nebo 

kterýmkoli z partnerů. Organizátor akce a partneři jsou oprávněni k těmto osobním údajům 

přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

 

3. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas s pořízením mé podobizny v průběhu celé 

akce, s užitím mé podobizny, zvukových či obrazových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých 

projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s akcí (dále jen „snímek”) pro komerční účely na 

všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich 

následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. 

Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento 

souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor akce nebo partneři snímek v souladu s jeho 

určením poskytnou. 

http://www.nordicwalking-olomouc.cz/


 

4. Prohlašuji, že se akce Nordic Walking a běh Přírodním parkem Údolí Bystřice, do které se 

přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu. 

 

5. Uděluji souhlas, aby ve spojení s mými osobními údaji uvedenými v této přihlášce byly 

zveřejněny i veškeré mé časy ze závodů, výsledky, apod. na www.nordicwalking-olomouc.cz 

 
Prohlášení ke zpracování osobních údajů /GDPR/ 
V souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), 

uděluji pořadateli závodu (Nordic walkining Olomouc z. s.) souhlas se zpracováváním výše uvedených 

osobních údajů za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů 

souvisejících se závodem. Dále uděluji souhlas se zveřejněním fotografií mé osoby z konání této akce. 

Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv. 

 

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic a pravidel závodu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa wydarzenia 

Nordic Walking i bieg przez Park Przyrody Dolina Bystrzycy 

 

Organizator 

Nordic walking Olomouc z.s. z siedzibą pod adresem Kmochova 927/20, 779 00 Ołomuniec, 

IČ: 03819493, zarejestrowana w Rejestrze Federalnym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygn. L, 

wstawka 14054. Przewodniczący: Ivo Šenk 

 

Impreza 

Każdy, kto prawidłowo zarejestrował się do udziału w imprezie Nordic Walking i bieg przez Park 

Przyrody Dolina Bystrzycy 

(zwany dalej „uczestnikiem” lub „zawodnikiem”) 

 

Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny na stronie www.nordicwalking-olomouc.cz: 

 

1. Wyrażam zgodę organizatorowi imprezy i partnerom wymienionym na stronie internetowej 

www.nordicwalking-olomouc.cz (zwanym dalej „partnerami”) za pomocą mojego numeru telefonu 

komórkowego 

oraz adresy e-mail, w celach biznesowych i marketingowych oraz w celu przesyłania informacji 

o wydarzeniach i zawodach sportowych oraz o przekazywaniu wyników wyścigów; 

 

2. Wyrażam zgodę organizatorowi wydarzenia i partnerom na przetwarzanie moich danych 

osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu; Wyrażam również zgodę na ich publikację w zakresie 

imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu sportowego oraz nazwy gminy zamieszkania w 

mediach oraz na stronie internetowej www.nordicwalking-olomouc.cz. Przyjmuję do wiadomości, że 

moje dane osobowe będą przetwarzane systematycznie i automatycznie. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez osoby trzecie upoważnione przez organizatora 

wydarzenia lub któregokolwiek z partnerów. Organizator wydarzenia i partnerzy są uprawnieni do 

przypisania do tych danych osobowych innych danych osobowych, które mnie dotyczą. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. 

 

3. Wyrażam zgodę na utrwalanie przez organizatora wydarzenia i partnerów mojego wizerunku w 

trakcie całego wydarzenia, wykorzystanie mojego wizerunku, nagrań audio lub wideo  lub moich 

osobistych wypowiedzi podjętych w związku z wydarzeniem (dalej „slajd”) w celach komercyjnych 

celów we wszystkich mediach komunikacyjnych, niezależnie od ich charakteru i określenia w każdy 

zwykły sposób, z ich późniejszą modyfikacją i ewentualnym połączeniem z innymi utworami lub 

włączeniem do pracy zbiorowej. Wyrażam zgodę nieodpłatnie, bez ograniczeń merytorycznych, 



czasowych, ilościowych i terytorialnych. Zgoda ta dotyczy również osób trzecich, którym organizator 

wydarzenia lub partnerzy przekażą film zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Oświadczam, że biorę udział w imprezie Nordic Walking oraz biegu w Parku Przyrody Dolina 

Bystrzycy, o który się zgłaszam, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę stan mojego zdrowia. 

 

5. Wyrażam zgodę na publikację wszystkich moich czasów wyścigów, wyników itp. na stronie 

www.nordicwalking-olomouc.cz w związku z moimi danymi osobowymi podanymi w niniejszym 

zgłoszeniu. 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych / RODO / 

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Wyrażam zgodę Nordic Walking Olomouc z. 

s. na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu rejestracji uczestników, przetwarzania 

wyników biegu oraz innych czynności związanych z biegiem. Wyrażam ponadto zgodę na publikację 

moich zdjęć z tego wydarzenia. Jednocześnie oświadczam, że powyższe dane osobowe podaję 

dobrowolnie i jestem świadomy swoich praw. 

 

UWAGA: organizator zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmiany propozycji i regulaminu biegu 


