
1 
 

Yamaha – Prohlášení o ochraně soukromí v seriálu závodů bLU cRU Cup  

Společnost Yamaha Motor Europe N.V., její pobočky a přidružené společnosti (dále také Yamaha, my, náš atd.) 
považují vaše soukromí za důležité. Když se zaregistrujete do seriálu závodů bLU cRU Cup (dále také akce), 
resp. se zapojíte do některé aktivity v rámci seriálu závodů bLU cRU Cup, dbáme na to, abychom vaše osobní 
údaje zpracovávali pečlivě, bezpečně a transparentně.  

1 Kdo zpracovává vaše osobní údaje v rámci seriálu závodů bLU cRU Cup? 

V souvislosti se seriálem závodů bLU cRU Cup budeme my i naši evropští distributoři, konkrétně 
také náš distributor se sídlem ve vaší zemi, zpracovávat vaše osobní údaje jako společní správci 
údajů podle příslušných pravidel ochrany údajů. To znamená, že společně rozhodujeme o tom, 
k jakým účelům a jakými způsoby budou údaje zpracovány v souvislosti se seriálem závodů bLU 
cRU Cup. Regionální distributor společnosti YME zodpovídá za veškerou komunikaci a za přímý 
kontakt s jezdci, resp. jejich zákonnými zástupci. 

Toto prohlášení o ochraně soukromí společnosti Yamaha, které se týká seriálu závodů bLU cRU 
Cup, vysvětluje zpracování osobních údajů, které společnost Yamaha zpracovává v souvislosti se 
seriálem závodů bLU cRU Cup. Máte-li v této věci nějaké dotazy, kontaktujte nás. Informace o 
zpracování osobních údajů při návštěvě našeho webu, jde například o vyplnění registračního 
formuláře do seriálu závodů bLU cRU Cup, najdete v zásadách ochrany osobních údajů, které se 
týkají našich závodů av zásadách pro používání cookies. 

2 Koho se prohlášení o ochraně soukromí v seriálu závodů bLU cRU Cup týká?  

V souvislosti se seriálem závodů bLU cRU Cup zpracováváme osobní údaje těchto kategorií osob:  

I. Jezdci: děti ve věku 13–16 let, kteří se účastní seriálu závodů bLU cRU Cup v kategorii 
YZ125. 

Jezdci: děti ve věku 11–13 let, kteří se účastní seriálu závodů bLU cRU Cup v kategorii 
YZ85. 

Jezdci: děti ve věku 8–11 let, kteří se účastní seriálu závodů bLU cRU Cup v kategorii 
YZ65. 

II. Zákonní zástupci: rodiče, resp. zákonní zástupci jezdce. 

III. Další strany: další osoby zapojené do aktivit souvisejících se seriálem závodů bLU cRU Cup, 
například kontaktní osoby nebo strany zapojené do organizace akce a osoby, které akci 
navštíví. 

3 Jak vaše osobní údaje získáváme?  

V souvislosti s aktivitami v seriálu závodů bLU cRU Cup můžeme vaše osobní údaje získat z různých 
zdrojů, které jsou uvedeny níže. 

• Od (ostatních) jezdců nebo (dalších) zákonných zástupců. 

• Od obchodních partnerů/kontaktů společnosti Yamaha, kteří jsou do seriálu závodů  
bLU cRU Cup zapojeni.  



2 
 

• Od třetích stran najatých společností Yamaha pro seriál závodů bLU cRU Cup. 

• Od dalších stran zapojených do seriálu bLU cRU Cup. 

• Z internetu (vč. sociálních médií), v souladu s příslušným zákonem o ochraně 
soukromí. 

• Od státních orgánů, například v případě vyšetřování. 

• Od dalších třetích stran v ojedinělých případech. 

 
4 Proč vaše osobní údaje zpracováváme?  

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům: 

1. K registračním účelům, abychom zpracovali a potvrdili účast jezdce v seriálu závodů bLU 
cRU Cup. 

2. K administrativním účelům, abyste se mohli závodu zúčastnit, navštívit jej nebo se zapojit 
do aktivit souvisejících se seriálem bLU cRU Cup. 

3. Abychom s vámi mohli udržovat kontakt a informovat vás o aktivitách souvisejících se 
seriálem závodů bLU cRU Cup, do kterých jste se zaregistrovali nebo se vás jinak týkají. 

4. Abychom vás mohli kontaktovat v naléhavých případech (např. při nehodě).  

5. Abychom dodrželi své zákonné povinnosti. 
 
6. Za účelem zkvalitňování našich služeb a zpříjemnění vaší účasti na aktivitách souvisejících 

se seriálem závodů bLU cRU Cup.  
 
7. Abychom vás mohli informovat o chystaných akcích podobného typu.  

8. K prevenci a řešení neshod a dalších právních záležitostí. 

9. Ke kontrole/zajištění dodržování požadavků, předpisů a zákonných povinností 
souvisejících s průběhem akce. 

10. Za účelem propagace seriálu závodů bLU cRU Cup. 

 
V souvislosti se seriálem závodů bLU cRU Cup nevyužíváme žádné automatizované rozhodování 
(ani při vytváření profilů). 

 

5 Jaké údaje o vás zpracováváme?  

Jste-li zapojeni do seriálu závodů bLU cRU Cup, můžeme o vás zpracovávat následující informace 
k níže popsaným účelům. 
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Kategorie osobních údajů Účel zpracování  
(týká se čísel v sekci 3) 

 Jezdci Zákonní  
zástupci 

Další 
strany 

Celé jméno 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Doručovací adresa (do práce nebo domů) 1-2, 5-6, 8-9 × 2-3, 5-9 

E-mailová adresa × 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Telefonní číslo (mobil) × 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Pracovní pozice a další údaje o zaměstnání × × 2-9 

Věk 1-2, 5-6, 8-9 × × 

Typ průkazu totožnosti × 1-2, 8-9 × 

Státní příslušnost a jazyk 1-2, 5-6, 8-9 × × 

Číslo závodu 1-2, 5-6, 8-9 × × 

Velikosti oblečení/jezdecké výbavy 1-2, 5-6, 8-9 × × 

Má jezdec plnou licenci své národní federace 
a závodí na stroji Yamaha YZ o účast na 
mistrovství v některé z evropských zemí? 

1-2, 5-6, 8-9 × × 

Výsledky jezdce v tomto závodě 1-2, 5-6, 8-10 × × 

Údaje o zákonném zástupci jezdce 1-2, 5-6, 8-9 × × 

Údaje o jezdci zákonného zástupce × 1-9 × 

Další informace sdělené subjektem údajů při 
komunikaci se společností Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Právní podklad pro využití vašich osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě příslušných právních důvodů. V souvislosti se 
seriálem závodů bLU cRU Cup se při zpracování vašich osobní údajů opíráme o následující právní 
podklady: 

 

• Plnění smlouvy. Zpracování údajů je nutné k plnění smlouvy, jejímiž jste účastníky, nebo 
k tomu, aby na vaši žádost mohly být provedeny určité kroky před uzavřením smlouvy. Na 
tomto podkladě může vaše osobní údaje zpracovávat námi zapojená smluvní strana 
a můžeme jezdcům umožnit účast v závodě. 

• Legitimní zájmy. Zpracování vašich osobních údajů je nutné pro výše popsané účely, za 
kterými ho provádíme, nebo kvůli dalším legitimním zájmům, a to našich nebo třetích stran, 
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kromě případů, kdy mají před takovými zájmy přednost zájmy ochrany vašeho soukromí. Na 
tomto podkladě analyzujeme výsledky, kterých jezdec během závodu dosáhl. 

• Souhlas. Udělili jste souhlas s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje k jednomu nebo 
více konkrétním účelům. Na tomto podkladě probíhá zpracování, ke kterému jsme obdrželi 
souhlas prostřednictvím registračního formuláře do seriálu závodů bLU cRU Cup.  

• Zákonná povinnost. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění příslušné zákonné 
povinnosti. Na tomto podkladě můžeme být povinni spolupracovat při vyšetřování vedeném 
příslušným kontrolním orgánem. 

• Nejdůležitější zájmy. Zpracování údajů je nezbytné pro ochranu vašich nejdůležitějších 
zájmů nebo zájmů někoho jiného. Na tomto podkladě můžeme zpracovávat některé osobní 
údaje, například v případě nehody některého z jezdců a v případě, že se nemůžeme opřít 
o některý z výše uvedených podkladů. 

 
Budete-li povinni poskytnout své osobní údaje v případech, kdy to nebude zřejmé, budete o tom 
informováni zvlášť. To platí i v případě, že poskytnutí některých vašich údajů je smluvním či 
zákonným požadavkem nebo je nutné pro přípravu smlouvy. 

7 Jak dlouho vaše údaje uchováváme?  

7.1 Nebudeme vaše osobní údaje uchovávat déle, než vyžadují účely, ke kterým jsou tyto údaje 
v souvislosti se seriálem závodů bLU cRU Cup zpracovávány. Vaše údaje tedy budeme uchovávat 
až do 31. prosince 2019, nebudeme-li vaše osobní údaje potřebovat k dodržení příslušných zákonů 
nebo k zajištění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků. 

7.2 Vaše osobní údaje smažeme dříve, zrušíte-li svůj souhlas, na jehož základě jsme je zpracovali.    

8 Kdo bude mít k vašim osobním údajům přístup?  

Vaše údaje budou zpracovávat osoby pracují pro společnost Yamaha, jménem společnosti Yamaha, 
či jinými stranami zapojenými do organizace nebo zajišťování průběhu seriálu závodů bLU cRU Cup. 
K vašim údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které jsou přímo pověřené 
zpracováváním těchto údajů k výše uvedeným účelům. Kde to příslušné zákony vyžadují, uzavřeli 
jsme s těmito stranami dohody o zpracování dat nebo jiný druh smlouvy o ochraně údajů.  

9 Jak vaše osobní údaje předáváme mimo EHP?  

Vaše osobní údaje můžeme předat mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Tam, 
kde to příslušné zákony vyžadují, jsme přijali odpovídající záruky, abychom oficiálně umožnili 
předání vašich osobních údajů do země mimo EHP, pokud taková země neposkytuje odpovídající 
úroveň ochrany údajů podle příslušných zákonů na ochranu dat, jako je Evropskou komisí 
schválené dojednávání standardních smluvních doložek mezi stranami. Chcete-li se dozvědět více 
o opatřeních, která jsme podnikli pro zajištění bezpečného předání vašich údajů, můžete nás 
kontaktovat. 

10 Jak vaše osobní údaje chráníme?  

Naším cílem je zajistit, aby vaše osobní údaje zůstaly v bezpečí. Abychom zabránili 
neoprávněnému přístupu k vašim údajům nebo jejich sdílení, zavedli jsme odpovídající fyzická, 
technická a organizační opatření, která chrání údaje, jež od vás získáváme a zpracováváme. 

10.1 Patří k nim například tato: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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Naše technická bezpečnostní opatření: 
• Identifikace a ověřování. 
• Řízení přístupu (logická a fyzická zabezpečení, zabezpečení zařízení, např. trezory, portýři, 

brána firewall, rozčlenění sítě). 
• Záznam přístupu (technické řízení oprávnění, které se uděluje v co nejomezenější míře, 

a uchovávání souborů protokolů). 
• Ochrana proti ilegálnímu softwaru (pomocí antivirových programů, systémů detekce 

vniknutí, zabezpečení koncových bodů, pravidelné aktualizace softwaru) 
• Využití šifrování sítě a dat 
• Řízení technických zranitelností (patch management). 
• Vytváření záloh v zájmu ochrany dostupnosti osobních údajů. 
• Automatické mazání zastaralých údajů. 
• Zpracování údajů probíhá spíše na zařízeních koncových uživatelů než na serverech 

společnosti. 
 
Naše organizační bezpečnostní opatření: 
• Správa řízení přístupu (přiřazení odpovědnosti za bezpečnost údajů) 
• Zvyšování povědomí o bezpečnosti u nových i stávajících zaměstnanců 
• Zavedení postupů pro pravidelné testování, posuzování a vyhodnocování bezpečnostních 

opatření 
• Pravidelná kontrola protokolových souborů 
• Vývoj protokolu pro postup v případě úniků dat a bezpečnostních problémů 
• Dojednávání doložek o důvěrnosti a dohod o zpracování údajů 
• Posuzování, zda ke stejným účelům nepostačí menší množství osobních údajů 
• Omezování počtu osob, které v organizaci mají přístup k osobním údajům 
• Určení rozhodovacího procesu a základních kritérií pro každé zpracování 

 
10.2 Bez ohledu na výše uvedené pamatujte, že komunikace přes internet, včetně e-mailové 

komunikace, není vždy bezpečná. Yamaha nezodpovídá za žádný neoprávněný přístup k osobním 
údajům nebo za jejich ztrátu, které jsou mimo její působnost. 

11 Jak můžete ke svým informacím přistupovat a upravovat je?  

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů následující 
práva: 

• Právo na přístup ke svým osobním údajům. 
• Právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů o sobě. 
• Právo zrušit kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě 

souhlasu uděleného před jeho zrušením. 
• Právo na vymazání svých osobních údajů. 
• Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů. 
• Právo omezit zpracování vašich osobních údajů. 
• Právo přenosnost vašich osobních údajů. 

 
Můžete nás kontaktovat s dotazy ohledně výše uvedených práv nebo jiných záležitostí týkajících 
se ochrany údajů. Kontaktní údaje najdete níže. Vaši žádost vyřídíme s pečlivostí a v souladu 
s příslušnými pravidly ochrany údajů.   

Budete-li přesto mít pocit, že jsme vaší žádosti nevyhověli dostatečně, nebo chcete-li podat 
stížnost, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů (dpo@yamaha-motor.nl). Máte také 
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právo podat stížnost u dozorového úřadu, který dohlíží na ochranu osobních údajů. Úřad, který 
zajišťuje ochranu údajů ve vaší zemi, najdete zde, v seznamu dozorových úřadů pro ochranu údajů 
v EU. 

12 Naše kontaktní údaje 

Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy nebo žádostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů. 
Kontaktní údaje najdete níže. Můžete nás kontaktovat ve svém rodném jazyce, je-li jedním 
z oficiálních jazyků EU. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk – Nizozemsko 
Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@yamaha-motor.nl.  

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu-0_en
mailto:Privacy@yamaha-motor.eu
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

