
Cyklojízda z Dubnice nad Váhom do Otrokovic dne 23. 06. 2019 

Přihlásit k účasti na cyklojízdě se může fyzická osoba ve věku od 18 let. 

Přihlášení probíhá zasláním přihlašovacího mailu na e-mailovou adresu cyklojizda@otrokovice.cz 
nebo odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na webových stránkách města. Do mailu nebo 
webového formuláře napište své jméno, příjmení, kontaktní e-mailovou adresu nebo telefon a údaj, zda 
využijete autobusovou dopravu před zahájením cyklojízdy do Dubnice nad Váhom.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Přihlášený účastník cyklojízdy tím, že zašle své údaje na uvedenou e-mailovou adresu či odešle 
vyplněný přihlašovací webový formulář uděluje městu Otrokovice výslovný souhlas se zpracováním 
jeho osobních údajů, a to jména, příjmení a kontaktní e-mailové adresy nebo telefonu údajů, za 
účelem a podmínek uvedených dále v informaci o zpracování osobních údajů.   

Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a žadatel má možnost kdykoliv ho 
samostatně odvolat zasláním odvolání souhlasu na výše uvedenou e-mailovou adresu. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. 

Informace o zpracování osobních údajů 

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) 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), a v souladu s dotčenými předpisy právního řádu České republiky bude město Otrokovice 
a jeho příslušné orgány, zejména Městský úřad Otrokovice, v souvislosti se zajištěním účasti 
přihlášeného účastníka cyklojízdy na cyklojízdě zpracovávat jeho osobní údaje, k jejichž zpracování 
dal výše uvedený souhlas a zaslal tyto údaje na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo 
prostřednictvím webového formuláře.   

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění účasti na cyklojízdě, zejména zajištění registrace 
účastníků na startu cyklojízdy, zajištění občerstvení a autobusové dopravy na start cyklojízdy do Dubnice 
nad Váhom. Osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu této informace. 

Město Otrokovice bude zpracovávat osobní údaje přihlášených účastníků cyklojízdy, získané výše 
uvedeným způsobem, po dobu přípravy cyklojízdy, až do jejího ukončení. 

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě. 

Město Otrokovice je povinno jako správce osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů. Zaměstnanci a členové orgánů města Otrokovice jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o osobních údajích.

Subjekty údajů mají za podmínek uvedených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů právo: 
- požadovat přístup ke svým osobním údajům,
- na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou – li nepřesné nebo neúplné,
- na výmaz, popřípadě omezení zpracování svých osobních údajů, je-li dán některý z důvodů

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu, pokud mají za to,

že zpracování jejich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů v tomto zpracování není zákonným či smluvním požadavkem a subjekt 
údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Pokud však přihlášený účastník cyklojízdy svoje 
osobní údaje neposkytne, může to mít za následek, že nebude možné zajistit řádně jeho účast 
na cyklojízdě. 



Město Otrokovice nemá úmysl předávat uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci. Při zpracování uvedených osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani 
k profilování. 

Kontaktní údaje města Otrokovice jako správce osobních údajů: Městský úřad Otrokovice 
nám. 3. května 1340, 76523 OTROKOVICE, mail: epodatelna@muotrokovice.cz  

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Městský úřad Otrokovice, pověřenec 
pro ochranu osobních údajů, nám. 3. května 1340, 76523 OTROKOVICE, mail: 
poverenec@muotrokovice.cz 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: nejsou 


