
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro zájemce o registraci/účastníky na akci „Spanilá jízda 2022“ 

Úvod 

Nadace ORLEN Unipetrol, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, IČ: 056 61 544 (dále jen 

„Správce“) je 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 a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Správcem Vámi 

poskytovaných osobních údajů, který zavedl, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za 

cíl zajistit maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů. Součástí těchto opatření je i toto 

poučení, které shrnuje základní informace o tom, jaké osobní údaje Správce zpracovává, pro jaké 

časové období, za jakým účelem a s kým je sdílí.   

Správce, jako jedno z opatření, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který je Vám 

v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv 

k dispozici a to na emailové adrese osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN 

Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.   

Účely zpracování osobních údajů 

 Registrace zájemce na akci „Spanilá jízda 2022“ 

Účelem zpracování osobních údajů je registrace zájemce na akci „Spanilá jízda 2022“ prostřednictvím 

registračního formuláře na internetové stránce www.uniriders.cz, a s tím pojící se činnosti jako je 

realizace a vyhodnocení akce a evidence účastníků. 

 Pořizování fotografií, videozáznamu a online-přenosu v průběhu pořádané akce 
 
Správce bude pořizovat během pořádané akce fotografie a videozáznam zachycující dění na místě akce 
a přítomné účastníky. Správce pořízené fotografie a videozáznam může umístit na intranet a sociální 
sítě, v rámci nichž má zřízen uživatelský profil. Pokud si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, 
upozorněte na to fotografa nebo kameramana, případně můžete upozornit Správce, že si nepřejete, 
aby byly pořízené fotografie či videozáznamy publikovány, či jinak šířeny. 
 
Z některých pořádaných akcí může být pořizován i online-přenos neboli živé vysílání a to přes 
internetové stránky nebo sociální sítě, v rámci nichž má Správce zřízen uživatelský profil. Na tento typ 
přenosu je subjekt údajů upozorněn již v pozvánce na takovou akci.   
 

Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování nezbytné pro splnění 

smlouvy, jímž je myšlena účast na akci a poskytnutí slíbených podmínek, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, tj. přijetí a evidování Vaší registrace na 

akci. 

V souvislosti s pořizováním fotografií a videozáznamů z akce je právním základem také oprávněný 

zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. propagace aktivit a dobročinnosti činěné pod záštitou 

Správce.  
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V návaznosti na registraci účastníka na akci ho Správce může kontaktovat s nabídkou obdobných akcí, 

informovat ho o probíhajících akcích, případně ho jinak oslovit prostřednictvím emailové adresy 

uvedené v registraci, a to na základě oprávněného zájmu Správce v rozvoji jeho činnosti v souladu 

s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud 

si účastník nepřeje takovéto elektronické zprávy dostávat, má možnost se z odběru odhlásit v rámci 

každé zaslané elektronické zprávy, nebo Správce kontaktuje jiným způsobem.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a jejich doba uchování 

Pro naplnění výše uvedených účelů jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození) 

Pracovní údaje (zda je či není pracovní poměr ke společnosti ze skupiny ORLEN Unipetrol) 

Kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) 

Doplňující údaje (fotografie a videozáznam) 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro registraci na akci, bez poskytnutí osobních 

údajů se není možné akce zúčastnit či jí ze strany Správce realizovat. 

Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo 

po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí doby uchovávání Správce osobní údaje 

vymaže. 

Předávání osobních údajů  

Správce je oprávněn předávat osobní údaje účastníka akce v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci a 

vyhodnocení akce, poskytnutí slíbených podmínek nebo výkon dalších povinností. Osobní údaje dále 

Správce předává osobám zajišťujícím služby provozování a správy internetové stránky 

www.uniriders.cz, případně jiným dodavatelům technologií a poskytovatelům marketingových služeb.  

Správce předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo 

při ochraně svých práv. 

K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při 

dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů 

údajů a ochranu jejich soukromí.  

Správce nepředává osobní údaje účastníka mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím. 

Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva: 
- právo na přístup k osobním údajům; 
- právo na opravu; 
- právo na výmaz, jsou-li splněny podmínky dle GDPR; 
- právo na omezení zpracování, jsou-li splněny podmínky dle GDPR; 
- právo podat námitku, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;; 
- právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR; 
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- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování (automatizované 
rozhodování včetně profilování Správce nevyužívá); 
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 
- právo podat stížnost k dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů pověřence, které naleznete v úvodu tohoto 
poučení. 
 

Odesláním registrace na akci „Spanilá jízda 2022“ potvrzujete, že jste seznámen/a s tímto 
poučením a že jej v celém rozsahu přijímáte. 

 

  


