
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Společnost Race Day, s.r.o.  (dále jen „Race Day“) ve snaze o co nejefektivnější poskytování 
svých služeb, zajištění nejvyššího možného komfortu a uživatelsky příjemného prostředí také 
zpracovává některé Vaše osobní údaje .

Race Day je oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z  jednoho níže 
uvedených oprávnění:
- Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování 

Vašich osobních údajů je uzavření smlouvy. 
- Splnění právních povinností. Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění 

právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.
- Souhlas. V  některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi 

předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zapojením do 
probíhající soutěže AUTO ROKU 2021 / 2022,  včetně vyhodnocení dané soutěže vedoucí 
k možnému obdržení finanční či jiné výhry či souhlas se zasíláním newsletterů. Vámi 
udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným 
dále. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních 
údajů na základě jiného oprávnění. Bez udělení daného souhlasu se zpracováním Vašich 
osobních údajů nelze být do soutěže zapojen. 

- Oprávněné zájmy Společnosti. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro 
účely našich oprávněných zájmů. 

Race Day zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, a zpracování 
Vašich osobních údajů provádí z následujících důvodů: 

➢ Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

➢ Informování o výsledcích soutěže pořádané správcem, získání výhry v této soutěži a její 
doručení výherci

➢ Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti na základě 
obecně závazných právních předpisů, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

➢ Za účelem zasílání newsletterů či obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro 
činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste k tomu udělili souhlas 
(Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále 
zasílána)

➢ je-li to oprávněným zájmem Race Day, zpracování osobních údajů je pro tento účel 
nezbytné pro řešení sporů, ochrana a domáhání se práv Race Day, správa a vymáhání 
pohledávek.

Race Day získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů

K  analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. 
Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách 
pomocí cookies. 

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Race Day nesbírá 
prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás 
podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že 
je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Race Day; je povoleno 
právem použitelným pro Race Day za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu 
svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu



V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na Race Day kdykoliv 
obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem Race Day zpracovává.

Upozorňujeme v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, že svůj souhlas můžete kdykoli v 
budoucnu odvolat, a to zcela nebo i částečně, a to tímto způsobem: Zasláním požadavku na 
kontaktní e-mai: info@raceday.cz Ode dne, kdy nám je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme 
zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. 
zejména při plnění našich právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, 
jak jsou popsány výše.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo 
namítat vůči zpracování těchto údajů, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo 
podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje Race Day zpracovává v elektronické formě manuálními prostředky. Osobní údaje 
mohou pro Race Day takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se 
kterými Race Day uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů 
Vám poskytneme na vyžádání.

Dalšími příjemci jsou zejména osoby zajišťující pro správce:

➢ Technické služby 

o Matěj Skalník, IČO: 04108868

➢ Společnost, která bude předávat či poskytovat dar/výhru

o Race Day, s.r.o., IČO: 07719655

o ALCAR BOHEMIA, s.r.o., IČO: 25633074

o Svaz dovozců automobilů, IČO: 60446528

o O-RUN S.R.O., IČO: 014 486 41

➢ Marketingové služby.

➢ Zjišťování zákaznické spokojenosti.

➢ Orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají 
obecně závazné právní předpisy.

➢ Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních 
předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i 
dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností Race Day (např. 
spotřebitelské soutěže).

Souhlas se zpracováním a uchováváním údajů poskytnutých na základě kontaktního formuláře  
se uděluje na období jednoho roku od jejich vložení. Souhlas se zpracováním a uchováváním 
osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu se zpracováváním osobních údajů jsou 



zpracovávány a uchovávany po dobu trvání soutěže a dále 2 roky od jejího ukončení. Období, 
pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Pro případ realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě 
vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas 
udělen, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu.

Pro případ plnění smlouvy, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu 
nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, pro plnění 
dalších právních povinností (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a pro účel ochrany právních 
nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv, 
po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí 
zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo 
záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Race Day, s.r.o., se sídlem 
Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice, identifikační číslo: 07719655, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306151 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Race Day, s.r.o., se sídlem 
Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice, adresa elektronické pošty info@raceday.cz, telefon 
+420 602 204 869

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


