
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TYWORKOUTY s.r.o.

I. CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním
vašich osobních údajů v TYWORKOUTY s.r.o. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními 
předpisy, zejména Nařízením 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytnou službou a 
stanoveným účelem zpracování. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která 
odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve TYWORKOUTY platí interní pravidla 
určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je 
mohou zpracovávat Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s poskytován služeb a 
stanoveným účelem zpracování. Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba 
jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce. 
Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co
nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž
vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na: paní Zuzanu Třebickou, z.trebicka@gmail.com.

II. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ
TYWORKOUTY s.r.o., se sídlem: Rozvodva 37, Praha, ICO: 06245803
(dále jen „TYWORKOUTY“)
Kontaktní osoba: Zuzana Třebická, email: z.trebicka@gmail.com.
TYWORKOUTY nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci
nejmenovalo dobrovolně. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za
jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem 
uvedeným dále.

III. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby v oblasti
• Pořádání sportovních akcí
• Pořádání dětských závodů
• aj.
(vše dále jen jako „akce“)
TYWORKOUTY shromažďuje osobní údaje o uživatelích jakýchkoliv služeb a akcí poskytovaných 
TYWORKOUTY, o spolupracujících osobách a o obchodních partnerech TYWORKOUTY.

3.1.Účast na pořádaných závodech a akcí – základní identifikační a kontaktní údaje
Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami
poskytnete při registraci závodníka a v souvislosti se svojí účastní na akci (např. v rámci
uděleného reverzu)
Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:
➢ jméno a příjmení, adresa
➢ datum narození
➢ pohlaví
➢ telefon a email
➢ údaje o provedených platbách
a u osob mladších 18 let zpracováváme dále i osobní údaje jejich zákonných zástupců:
➢ jméno a příjmení, adresa
➢ telefon a email
➢ podpis
Tyto údaje jsou součástí každé registrace a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší
registrace, samotné účasti na námi pořádaných akcích a komunikaci s vámi v souvislosti s
akcí. Bez jejich poskytnutí bychom vás nemohli registrovat a vy byste se nemohl účastnit.
Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b)
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Nařízení EU).

3.2. Údaje ze vzájemné komunikace
Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s účastí na pořádané akci. Při
této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:
➢ jméno a příjmení, adresa
➢ e-mail a telefon;
➢ číslo vašeho bankovního účtu (při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz či při
odstoupení od smlouvy).
Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- vyřizování vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, odstoupení od
smlouvy - tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod
užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

3.3.Účetnictví a daně
Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých
úhradách poplatků za účast na akci, o případných vrácených poplatků při oprávněných
reklamacích či odstoupení od smlouvy), a to za účelem plnění svých účetních a daňových 
povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani
z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech,
příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost
archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na
dokladech uvedeny.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. c) Nařízení EU).

3.4.Výkon (resp. obhajoba) práv
Pokud by vznikl mezi naší společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro
obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení
sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní údaje účastníka, údaje o jeho účasti
na akci, o provedených platbách, údaje z uděleného reverzu, údaje z reklamačního řízení,
údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.
Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich
osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu TYWORKOUTY v souladu s čl. 21 Nařízení EU.
Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít
připraveného formuláře ZDE), budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.
Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě
našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

3.5.Kamerové záznamy a fotografie
Již při zveřejňování/zasílání informací o konání akce uvádíme pro transparentnost informaci o
tom, že v průběhu akce budou pořizovány fotografické (příp. video) záznamy, a to pro účely
zachycení průběhu konané akce. Shodná informace je následně umístěna u vstupů na akci.
Snažíme se tedy učinit maximum pro transparentní informovanost co nejširšího okruhu osob.
Zároveň je shora uvedenými způsoby prezentována informace o tom, že pořízené záznamy
budou uveřejněny na www.tyworkouty.cz, www.wildmonkeychallenge.cz a sociálních sítích s tím, 
že máte možnost (i přes naši snahu pořizovat záznamy bez možnosti identifikace
zaznamenaných osob) nás kdykoliv požádat o odstranění určitého zveřejněného záznamu,
což neprodleně v případě žádosti zajistíme. V takových případech nás prosím kontaktujte na
email: z.trebicka@gmail.com
Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich
osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu TYWORKOUTY v souladu s čl. 21 Nařízení EU.
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Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete, budeme se jejím vyřízením 
zabývat v souladu Nařízením EU.

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:
- váš konkludentní (nevýslovný) souhlas (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU).
-
3.6.Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů
Pro řádné fungování TYWORKOUTY potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské
vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. smlouvy s externími poskytovateli
IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.). Pro tyto účely zpracováváme jen
minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní
údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon), které bezprostředně souvisí
s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje
jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících
zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).
Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:
- plnění uzavřené smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).
3.7 Soubory cookies
Při používání našich stránek www.tyworkouty.cz, www.wildmonkeychallenge.cz zpracováváme 
vaše osobní údaje prostřednictvím cookies .

IV. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
TYWORKOUTY zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje
zpracovávat.

Osobní údaje účastníků
Osobní údaje registrovaných účastníků a našich dodavatelů zpracováváme po dobu trvání
existence smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování těchto osobních údajů. Tj.
v případě vaší registrace budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od
registrace.
Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje do 6 měsíců vymazány/anonymizovány; nikoliv
však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např.
z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu) či jiných zákonných
důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností apod.).

Osobní údaje ostatní
Účetní údaje Společnost vymazává vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let od
provedení peněžité transakce, nebude-li v konkrétním případě legislativně vyžadována lhůta
delší.
Osobní údaje v podobě fotografií a videozáznamu získané s vaším souhlasem zpracováváme
po dobu 5 let od jeho získání nebo do odvolání souhlasu.
Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme
z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl (v
režimu omezeného zpracování).

V. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při poskytování
služeb vámi požadovaných nebo které sami svou aktivitou při čerpání námi poskytovaných
služeb vytváříte. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.
VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme pouze uvnitř Sportvisio a nepředáváme je jiným
subjektům, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích
dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé pojištění, IT služeb, právních
služeb, webových služeb apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli
osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných
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osobních údajů v souladu s GDPR. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci
EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.
Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si
vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud
oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.


