
Informace o zpracování osobních údajů 
 
SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správcem a zpracovatelem je Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno, z.s,  
Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno, IČO: 68081448. 
Asociace shromažďuje a zpracovává v rámci organizace Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 
na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) následující osobní údaje: 
 
ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ BEZ SOUHLASU 

• jméno a příjmení 

• datum narození 

• adresa trvalého bydliště 
Uvedené údaje sbíráme a zpracováváme pro účely vedení účetnictví – tedy pro splnění právní povinnosti - 
zpracováváme 10 let po ukončení soutěže. 

• jméno a příjmení 

• emailová adresa 

• telefonní číslo 
Údaje sbíráme a zpracováváme pro účely ověřené komunikace se soutěžícím, zaslání důležitých organizačních 
informací před soutěží, v jejím průběhu, popř. po jejím ukončení – zpracováváme 1 rok po ukončení soutěže. 
 
ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU  
Údaje v seznamech soutěžících a výsledkových listinách 

• jméno a příjmení 
Zpracováváme na základě souhlasu uděleného soutěžícím v přihlášce pro účely zveřejnění seznamů soutěžících 
(resp. pořadí soutěžních výkonů), výsledkových listin obou kol, rozpisů zkoušek s oficiálními korepetitory. 
Jmenované seznamy zveřejňujeme v době před soutěží a v jejím průběhu, výjimkou jsou konečné výsledkové listiny, 
které zveřejňujeme po dobu 10 let od ukončení soutěže. Seznamy a rozpisy zveřejňujeme na našich webových 
stránkách a v tištěné podobě v budovách, kde se soutěž koná.  Seznam všech přihlášených soutěžících je součástí 
veřejně distribuovaného tištěného soutěžního bulletinu.  
Udělený souhlas může soutěžící odvolat mailem na adrese: pavel.bures(zavin)konzervatorbrno.eu. 
Pokud soutěžící neudělí nebo odvolá svůj souhlas se zveřejněním jména a příjmení v seznamech a výsledkových 
listinách, bude jeho jméno a příjmení nahrazeno soutěžním registračním číslem. Toto nahrazení není možné provést 
zpětně v tištěných médiích. 
Souhlas s poskytnutím údajů třetí straně – ubytovacímu zařízení 

• jméno a příjmení 

• datum narození 

• adresa trvalého bydliště 

• číslo OP/EU ID card, nebo pasu 
Zpracováváme na základě souhlasu uděleného poskytovatelem v žádosti o pomoc zajištění ubytování a předáváme je 
třetí straně – provozovateli ubytovacího zařízení. 
Udělený souhlas může soutěžící odvolat mailem na adrese: pavel.bures(zavin)konzervatorbrno.eu. 
V případě neudělení nebo odvolání souhlasu nemůžeme pomoci se zajištěním ubytování. 
 
PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 
Všechny údaje jsou uloženy v zabezpečeném elektronickém systému pořadatele a přístup k nim mají pouze 
oprávněné osoby.  
 
POSKYTOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁ PRÁVO 

▪ na opravu zpracovávaných osobních údajů 
▪ na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů 
▪ být zapomenut 
▪ podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud chcete vznést námitku, odvolat udělený souhlas, nebo požádat o výmaz napište na: 
pavel.bures(zavin)konzervatorbrno.eu. 
 
Tyto Informace o zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 


