
Milé žákyně, milí žáci, 
 
těší nás, že se s námi chcete zapojit do 2 výzev: „Vyběhni se svojí ředitelkou ☺“ a video výzva 
v tělesné výchově „Výzva OA PCE“. 
 
Protože se náš projekt odehrává mimo výuku, a je tedy dobrovolný, musíme splnit s tím 
související „papírování“. Nejde ale o nic složitého. 
 
Tak tedy, pro zapojení se do výzev vyplňte jednoduchou elektronickou přihlášku přes Google 
formulář (https://forms.gle/NAGWzm8unUknwQV58) 
 
Přihláška je zároveň také souhlasem se zpracováním osobních údajů. Pojďme se podívat na to, 
co to znamená, a proč ho potřebujeme. Bez něho totiž nemůžeme vaše sportovní aktivity do 
soutěže započítávat. 
 
Naše výzva spočívá v tom, že nám pošlete/nasdílíte svůj běžecký výkon nebo se natočíte při 
cvičení. Tím o vás naše škola začne získávat informace o vaší sportovní aktivitě (uběhnutá 
vzdálenost, čas běhu a případně také místo běhu, nebo čas zvládnutí cviků a u videa také vaši 
podobu). Tyto informace pak budou spojeny s vaším jménem a třídou, kterou navštěvujete. 
To všechno jsou informace, kterým se odborně říká osobní údaje. 
 
Aby naše škola mohla s těmito informacemi zacházet, pro soutěžní účely, tak zákon přikazuje, 
že nám k tomu musíte dát svůj souhlas. To proto, že se jedná o informace, které vznikají ve 
vašem volnu, a tedy mimo výuku ve škole. 
 
K informacím o vaší sportovní aktivitě bude mít přístup pouze naše škola Obchodní akademie 
Pardubice a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, a 
nikdo jiný.  
 
Těmito informacemi jsou jméno, příjmení, vaše třída, a údaje: 
1/ o běhu – vzdálenost, čas a případně také místo běhu (pokud nám pošlete třeba screen s 
mapkou). Místo běhu ale není nutné nám uvádět, ve skutečnosti nám úplně postačí uvést 
pouze vzdálenost a čas, za který jste ji zvládli uběhnout.  
2/ o čase zvládnutí cviků a video s vaší podobou. 
 
Tyto všechny údaje naše škola používá pouze za tím účelem, abychom vyhodnotili společnou 
soutěž „Vyběhni se svojí ředitelkou ☺“ a „Výzva OA PCE“.  
 
Protože přihláška do naší soutěže je skrze elektronický formulář Google, pak tato internetová 
společnost bude mít přístup pouze k údajům, které uvedete ve formuláři – tedy jméno a 
příjmení a třída, kterou navštěvujete. Žádné další údaje, zejména o vaší sportovní aktivitě, už 
vědět nebude. 
 
Vyhodnocení soutěže probíhá vždy každých 14 dní. Poté jsou všechny vaše běžecké a cvičební 
informace smazány a začíná se zase od znovu. 
 

https://forms.gle/NAGWzm8unUknwQV58


Pokud se už soutěže nechcete účastnit, tak to stačí udělat velmi podobně, jako jste se přihlásili. 
Odhlásíte se jednoduše tímto krátkým formulářem [https://forms.gle/yDj1YGq5KsSyvzfe6]. 
Jeho vyplnění vám nezabere více jak 1 minutu. Nebo nám prostě jen můžete napsat na e-mail 
oapardubice@gmail.com, že už se soutěže nechcete dál účastnit. Můžete to udělat kdykoli se 
tak rozhodnete.  
 
Ještě vám musíme také říct, že po nás můžete požadovat přístup ke svým informacím (to třeba 
abyste si zkontrolovali, že tabulku s vašimi sportovními výkony vedeme správně) nebo nám 
dejte vědět, pokud budete chtít nějaké informace opravit. Můžete také chtít, abychom 
všechny sportovní údaje smazali, nebo můžete vznést tzv. námitku proti vedení vašich 
sportovních údajů. 
 
Všechny školy při zacházení s osobními údaji kontroluje Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten 
má své webové stránky www.uoou.cz a můžete se na něj obrátit, pokud byste si mysleli, že 
s osobními údaji nenakládáme správně.  
 
Závěrem vás už jen informujeme, že při zacházení s osobními údaji nám pomáhá pověřenec 
pro ochranu osobních údajů. V naší škole je to tým poradců z firmy Schola Servis GDPR, s.r.o. 
pod vedením JUDr. Romana Ondrýska. Jejich e-mail je poverenec@gdprdoskol.cz a můžete se 
jich zeptat na cokoliv, co by vás zajímalo ohledně osobních údajů. 
 
 
Pardubice 23. 4. 2020 
 
 
Ing. Monika Dobešová 
ředitelka školy 
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