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Informace o zpracování osobních údajů 

(Vodohospodářská padesátka, 48. ročník) 

     
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové, IČO 70890005, dále jen „PLa“, bude správcem Vašich osobních údajů.  

V souladu se zásadou transparentnosti a dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 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 „GDPR“, Vás jakožto účastníky pochodu Vodohospodářská 
padesátka (48. ročník) tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Jakékoliv 
nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Pochod Vodohospodářská 
padesátka (48. ročník) se koná ve dnech 9. - 11. 9. 2022 v Hradci Králové a okolí, dále jen 
„VH50“.  

Účel zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje budou zpracovány v souvislosti s organizací VH50 za těmito účely: 

- pořádání VH50, 
- registrace a evidence účastníků VH50, 

- zajištění ubytování,  
- zpravodajská a publikační činnost. 

Právní základ zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě těchto právních důvodů: 

- Váš souhlas, 

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PLa. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
Vaše osobní údaje budou zpracovány v tomto rozsahu: 

- jméno, 
- příjmení, 

- datum narození, 
- adresa bydliště, 
- číslo občanského průkazu, 
- startovní číslo, 
- fotografie, 
- videozáznam. 

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, startovní číslo budou zpracovány za účelem 
pořádání VH50, registrace a evidence účastníků VH50. 

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo občanského 
průkazu budou zpracovány za účelem zajištění objednaného ubytování. 

Fotografie a videozáznamy budou zpracovány za účelem zpravodajské a publikační činnosti, 
přičemž budou zveřejňovány pouze takové fotografie a videozáznamy z průběhu akce, na 
základě kterých nebude možné fyzickou osobu bez dalšího identifikovat. 

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovány po dobu, která je nutná k dosažení účelu 
jejich zpracování, nejdéle po dobu 3 let od konání VH50 (tato lhůta se jeví jako nezbytná 
s ohledem na obecnou subjektivní promlčecí dobu stanovenou platnými právními předpisy). 
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Způsob zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v listinné i elektronické podobě. K automatizovanému 
rozhodování (včetně profilování) nedochází. 

Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo 
občanského průkazu budou předány poskytovateli ubytování, o které jste zažádali, za účelem 
jeho zajištění. 

Práva subjektu údajů 

Dle GDPR máte níže uvedená práva, která je třeba uplatnit žádostí v listinné či elektronické 
podobě zaslanou na adresu sídla PLa či na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
informace o zpracování osobních údajů. Aby bylo možné Vaši žádost posoudit, je třeba, aby 
z ní bylo možné zjistit Vaši totožnost (čl. 12 GDPR). 

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 
Máte právo požadovat, abychom Vám sdělili, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a 
pokud ano, abychom Vám poskytli bližší informace o jejich zpracování dle GDPR (např. 
rozsah zpracovávaných osobních údajů či informace o účelu zpracování). Máte právo žádat 
kopii zpracovávaných osobních údajů. 

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR) 
Máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) 
Právo na výmaz osobních údajů můžete uplatnit za podmínek stanovených GDPR 
(například tehdy, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, 
u nichž pominul účel jejich zpracování či již neexistuje žádný právní důvod pro jejich 
zpracování).   

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 
Toto právo můžete uplatnit za podmínek stanovených GDPR (například, pokud popíráte 
přesnost osobních údajů či zpracování osobních údajů je protiprávní). 

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 
Máte právo požadovat předání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném 
a ve strojově čitelném formátu za účelem jejich následného předání jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) 
Máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování 
osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu nezbytnosti pro účely 
oprávněných zájmů správce. 

Dále Vám sdělujeme, že každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail 
posta@uoou.cz, který je dozorovým úřadem (čl. 77 GDPR). 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 14. 4. 2022 

mailto:posta@uoou.cz

