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Yamaha bLU cRU Cup – vyhlásenie o ochrane osobných údajov  

Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej pobočky a pridružené spoločnosti (ďalej uvádzané aj ako Yamaha, 
my, náš atď.) považujú vaše súkromie za dôležité. Keď sa prihlásite na podujatie bLU cRU Cup (ďalej 
označované ako udalosť) a/alebo sa zapojíte do ktorejkoľvek z aktivít v rámci podujatia bLU cRU Cup, je dôležité, 
aby sme spracovávali vaše osobné údaje starostlivo, bezpečne a transparentne.  

1 Kto spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s podujatím bLU cRU Cup? 

V súvislosti s podujatím bLU cRU Cup budeme my aj naši európski distribútori, konkrétne aj náš 
distribútor so sídlom vo vašej krajine, spracovávať vaše osobné údaje ako spoloční 
prevádzkovatelia údajov podľa príslušných pravidiel ochrany údajov. To znamená, že spoločne 
určujeme ciele a prostriedky činností spracovania údajov vo vzťahu k podujatiu bLU cRU Cup. 
Regionálny distribútor spoločnosti YME zodpovedá za všetku komunikáciu a za priamy kontakt s 
jazdcom a/alebo s príslušnými zákonnými zástupcami. 

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia, vydanom spoločnosťou Yamaha v súvislosti s podujatím bLU 
cRU Cup, vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Yamaha 
spracováva v súvislosti s podujatím bLU cRU Cup. Ak máte nejaké otázky, ktoré sa týkajú tejto 
oblasti, spýtajte sa nás. Skôr než nám poskytnete svoje osobné údaje na spracovanie napríklad 
formou vyplnenia registračného formulára na podujatie bLU cRU Cup, oboznámte sa aj s týmito 
zásadami ochrany osobných údajov platnými pre naše preteky a o našich zásadách používania 
súborov cookie. 

2 Koho sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s podujatím bLU cRU Cup týka?  

V súvislosti s podujatím bLU cRU Cup spracovávame osobné údaje nasledujúcich kategórií osôb:  

I. Jazdci: deti vo veku 13 – 16 rokov súťažiace na podujatí bLU cRU Cup v kategórii YZ125. 

Jazdci: deti vo veku 11 – 13 rokov súťažiace na podujatí bLU cRU Cup v kategórii YZ85. 

Jazdci: deti vo veku 8 – 11 rokov súťažiace na podujatí bLU cRU Cup v kategórii YZ65. 

II. Zákonní zástupcovia: rodičia a/alebo zákonní zástupcovia jazdca. 

III. Ďalšie strany: ďalšie osoby zapojené do aktivít súvisiacich s podujatím bLU cRU Cup, napríklad 
kontaktné osoby alebo strany zapojené do organizovania tohto podujatia a osoby, ktoré túto 
akciu navštívia. 

3 Ako vaše osobné údaje získavame?  

V súvislosti s našimi aktivitami spojenými s podujatím bLU cRU Cup môžeme získavať vaše osobné 
údaje z rôznych ďalej uvedených zdrojov. 

 

• (Ďalší) jazdci alebo (ďalší) zákonní zástupcovia. 

• Obchodní partneri/kontakty spoločnosti Yamaha spojené s podujatím  bLU cRU Cup.  
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• Tretie strany angažované spoločnosťou Yamaha do organizovania podujatia bLU cRU 
Cup. 

• Ďalšie strany spojené s podujatím bLU cRU Cup. 

• Internet (vrátane sociálnych sietí) v rozsahu, v ktorom to umožňujú príslušné právne 
predpisy o ochrane osobných údajov. 

• Štátne orgány, napríklad v prípade vyšetrovania. 

• Ďalšie tretie strany v prípade nehôd. 

 
4 Prečo spracúvame vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely: 

1. Na účely registrácie, na spracovanie a na potvrdenie účasti jazdca na podujatí bLU cRU Cup. 

2. Na administratívne účely, aby ste sa mohli na pretekoch zúčastniť, navštíviť ich alebo sa 
zapojiť do ľubovoľnej aktivity v súvislosti s podujatím bLU cRU Cup. 

3. Aby sme s vami mohli udržiavať kontakt v súvislosti s aktivitami týkajúcimi sa podujatia bLU 
cRU Cup, na ktoré ste sa prihlásili alebo na ktorých sa podieľate iným spôsobom. 

4. Aby sme sa s vami mohli skontaktovať v naliehavých prípadoch (napr. pri nehode).  

5. Aby sme dodržali svoje zákonom stanovené povinnosti. 
 
6. S cieľom skvalitňovať naše služby a spríjemniť vám účasť na aktivitách spojených s 

podujatím bLU cRU Cup.  
 
7. Aby sme vás mohli informovať o budúcich podujatiach podobného typu.  

8. Na prevenciu a riešenie sporov a ďalších právnych záležitostí. 

9. Na kontrolu/zaistenie dodržiavania požiadaviek, predpisov a zákonných povinností v 
súvislosti s podujatím. 

10. Na propagáciu podujatia bLU cRU Cup. 

 
V súvislosti s podujatím bLU cRU Cup nevyužívame žiadne automatické rozhodovanie (ani pri 
profilovaní). 

 

 

5 Aké osobné údaje o vás spracúvame?  
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Ak ste zapojení do podujatia bLU cRU Cup, môžeme o vás spracovávať tieto údaje na nižšie uvedené 
účely. 

Kategória osobných údajov Účel spracovávania  
(vzťahuje sa čísel v časti 3) 

 Jazdci Zákonní  
zástupcovia 

Ďalšie 
strany 

Celé meno 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Korešpondenčná adresa (do práce a/alebo 
domov) 

1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

E-mailová adresa x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Mobilné telefónne číslo x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Pracovná pozícia a ďalšie údaje o zamestnaní x x 2-9 

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

Typ dokladu totožnosti x 1-2, 8-9 x 

Štátna príslušnosť a jazyk 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Číslo v pretekoch 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Veľkosti oblečenia/výbavy jazdca 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Má jazdec úplnú licenciu svojej národnej 
federácie a preteká na stroji Yamaha YZ v rámci 
majstrovstiev niektorej z európskych krajín? 

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

Výsledky jazdca v týchto pretekoch 1-2, 5-6, 8-10 x x 

Údaje o zákonnom zástupcovi jazdca 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Údaje o jazdcovi zákonného zástupcu x 1-9 x 

Ďalšie informácie poskytne dotknutá osoba pri 
komunikácii so spoločnosťou Yamaha 

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

 
6 Právny základ na používanie vašich osobných údajov  

Vaše osobné údaje spracovávame iba v prípade, že to umožňuje niektorý zo zákonných dôvodov. 
V súvislosti s podujatím bLU cRU Cup sa pri spracovávaní vašich osobných údajov opierame o tieto 
zákonné dôvody: 

 

• Plnenie zmluvy. Spracovanie údajov je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste účastníkmi, 
alebo na to, aby sa na vašu žiadosť mohli vykonať určité kroky pred uzavretím zmluvy. Na 
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tomto základe môžeme spracovávať osobné údaje nami určenej strany a umožňovať 
jazdcom účasť na pretekoch. 

• Oprávnené záujmy. Spracovanie vašich osobných údajov je nutné na vyššie uvedené účely, 
pre ktoré ho vykonávame, alebo vzhľadom na ďalšie oprávnené záujmy nás alebo tretích 
strán, okrem prípadov, keď majú pred takými záujmami prednosť záujmy ochrany vášho 
súkromia. Na tomto základe analyzujeme výsledky, ktoré jazdec počas pretekov dosiahol. 

• Súhlas. Udelili ste súhlas s tým, aby sme spracovávali vaše osobné údaje na jeden alebo 
viacero konkrétnych účelov. Na tomto základe prebieha spracovanie, ku ktorému sme 
dostali súhlas prostredníctvom registračného formulára na podujatie bLU cRU Cup.  

• Zákonná povinnosť. Máme zákonnú povinnosť spracovávať údaje. Z tohto dôvodu môžeme 
byť povinní spolupracovať pri vyšetrovaní, ktoré vykonáva príslušný kontrolný orgán. 

• Najdôležitejšie záujmy. Spracovanie dát je nevyhnutné na ochranu najdôležitejších 
záujmov vás alebo iných osôb. Tento dôvod sa môže týkať napríklad spracovávania 
niektorých osobných údajov pre prípad nehody niektorého z jazdcov a situácie, ak sa 
nemôžeme oprieť o žiadny z vyššie uvedených dôvodov. 

 
Ak budete povinní poskytnúť svoje osobné údaje v prípadoch, keď to nebude zrejmé, budeme vás 
o tom osobitne informovať. Platí to aj v prípade, že poskytnutie niektorých vašich údajov 
predstavuje zmluvnú či zákonnú požiadavku alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. 

7 Ako dlho vaše údaje uchovávame?  

7.1 Nebudeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, než vyžadujú účely, na ktoré sa tieto údaje 
spracovávajú v súvislosti s podujatím bLU cRU Cup. Vaše údaje budeme preto uchovávať až do 
31. decembra 2019, ak nebudeme vaše osobné údaje potrebovať na dodržanie príslušných 
právnych predpisov alebo na zaistenie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov. 

7.2 Vaše osobné údaje odstránime skôr, ak odvoláte svoj súhlas, na ktorého základe sme ich 
spracovávali.    

8 Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?  

Vaše údaje budú spracovávať osoby pracujúce pre spoločnosť Yamaha, v mene spoločnosti 
Yamaha, či iných strán zapojených do organizácie a/alebo zabezpečovania priebehu podujatia bLU 
cRU Cup. K vašim údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby, ktoré sú priamo poverené 
spracovaním týchto údajov na vyššie uvedené účely. V prípade, že to príslušné zákony vyžadujú, 
uzavreli sme s týmito stranami dohody o spracovaní údajov alebo iný druh zmluvy o ochrane údajov.  

9 Ako vaše osobné údaje prenášame mimo územie EHP?  

Vaše osobné údaje môžeme prenášať mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). 
Tam, kde to príslušné právne predpisy vyžadujú, sme prijali primerané záruky, aby sme oficiálne 
umožnili prenos vašich osobných údajov do krajín mimo územia EHP, ak tieto krajiny neposkytujú 
primeranú úroveň ochrany údajov podľa príslušných právnych predpisov na ochranu údajov, akým 
je Európskou komisiou schválené uzavretie štandardných zmluvných doložiek medzi zmluvnými 
stranami. Môžete sa na nás obrátiť, ak sa chcete dozvedieť viac o opatreniach, ktoré sme podnikli 
na zaistenie bezpečného prenosu vašich údajov. 

 

10 Ako vaše osobné údaje chránime?  

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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Naším cieľom je zaistiť, aby vaše osobné údaje zostali v bezpečí. Zaviedli sme primerané fyzické, 
technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov, ktoré od vás získavame a spracovávame, aby 
sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim údajom, alebo ich zdieľaniu. 

10.1 Patria medzi ne napríklad tieto opatrenia: 

Technické bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali: 
• Identifikácia a overovanie. 
• Riadenie prístupu (logické a fyzické zabezpečenie, zabezpečenie zariadenia, napr. trezor, 

strážnik, brána firewall, rozčlenenie siete). 
• Záznam prístupu (technické riadenie oprávnení (udeľovaných v čo najobmedzenejšej miere) 

a uchovávanie súborov protokolov). 
• Ochrana proti nelegálnemu softvéru (pomocou antivírusových programov, systémov 

detekcie únikov, zabezpečenia koncových bodov, pravidelných aktualizácií softvéru) 
• Využitie šifrovania siete a údajov 
• Riadenie technických zraniteľných miest (správa opráv). 
• Vytváranie záloh v záujme zabezpečenia dostupnosti osobných údajov. 
• Automatické odstraňovanie neaktuálnych údajov. 
• Pri spracovaní údajov prebieha menej procesov na serveroch spoločnosti a viac na 

zariadeniach koncových používateľov. 
 
Organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali: 
• Správa riadenia prístupu (rozdelenie zodpovednosti za bezpečnosť údajov). 
• Zvyšovanie povedomia o bezpečnosti v prípade nových aj súčasných zamestnancov. 
• Zavedenie postupov pravidelného testovania, posudzovania a vyhodnocovania 

bezpečnostných opatrení. 
• Pravidelná kontrola protokolových súborov. 
• Vývoj protokolu pre postup v prípade únikov dát a bezpečnostných problémov. 
• Uzatváranie doložiek o dôvernom charaktere a dohôd o spracovaní údajov. 
• Posudzovanie, či na rovnaké účely nepostačuje menšie množstvo osobných údajov. 
• Poskytovanie prístupu k osobným údajom menšiemu počtu osôb v rámci organizácie. 
• Stanovenie rozhodovacieho procesu a základných kritérií každého spracovania. 

 
10.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené nezabúdajte, že internetová komunikácia, vrátane e-mailovej 

komunikácie, nie je vždy bezpečná. Spoločnosť Yamaha nezodpovedá za žiadny neoprávnený 
prístup k osobným údajom ani za ich stratu, ak jej nedokáže zabrániť. 

11 Ako môžete získať prístup k svojim údajom a upravovať ich?  

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní vašich osobných údajov tieto práva: 

• Právo na prístup k svojim osobným údajom. 
• Právo na opravu nepresných alebo neúplných údajov o sebe. 
• Právo zrušiť kedykoľvek súhlas, bez toho, aby to narušilo zákonnosť spracovania na základe 

súhlasu udeleného pred jeho zrušením. 
• Právo na vymazanie svojich osobných údajov. 
• Právo vznášať námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov. 
• Právo obmedziť spracovávanie vašich osobných údajov. 
• Právo na zaistenie prenosnosti vašich osobných údajov. 

 
Môžete sa na nás obrátiť s otázkami, ktoré sa týkajú uvedených práv alebo iných záležitostí 
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týkajúcich sa ochrany údajov. Kontaktné údaje sú uvedené ďalej. Vašu žiadosť vybavíme dôsledne 
a v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov.   

Ak budete mať napriek tomu pocit, že sme vašej žiadosti nevyhoveli dostatočne, alebo ak chcete 
podať sťažnosť, obráťte sa na vedúceho pracovníka nášho oddelenia ochrany údajov 
(dpo@yamaha-motor.nl). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade, ktorý dohliada na 
ochranu údajov. Úrad, ktorý zabezpečuje ochranu údajov vo vašej krajine nájdete tu, v zozname 
úradov na ochranu údajov v EÚ. 

12 Naše kontaktné údaje 

Obráťte sa na nás s akýmikoľvek otázkami alebo žiadosťami, ktoré sa týkajú spracovania vašich 
osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete uvedené ďalej. Môžete sa na nás obrátiť vo svojom 
rodnom jazyku, pokiaľ je jedným z oficiálnych jazykov EÚ. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk – Holandsko 
Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Môžete sa obrátiť na vedúceho pracovníka nášho oddelenia ochrany údajov: 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
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

