
Sächsisch-Böhmische-Orientierungslauftage
Česko-saské dny orientačního běhu

Lückendorf am 17.10.2020
Ich/wir sind zu dieser Veranstaltung Mitreisende bzw. Begleiter und sind nicht in der Startliste erfasst. Die
Erfassung der  persönlichen Angaben ist  Bestandteil  des vorgeschrieben Hygienekonzepts und dient  der
Erreichbarkeit  bei  einem  eventuell  festgestellten  Fall  einer  Covid  19  Erkrankung.  Der  Ausrichter  der
Veranstaltung  verpflichtet  sich,  diese  Angaben  nach  den  geltenden  Vorschriften  der  europäischen
Datenschutzgrundverordnung aufzubewahren und bei Nichtfeststellung einer Erkrankung am 17.11.2020 zu
vernichten.

Já/my jsme na tomto závodě spolucestující nebo doprovod a nejsme na startovní listině. Registrace těchto
osobních údajů slouží k tomu, aby v případě zjištěné nákazy Covid 19 mohli kontaktovat všechny osoby.
Pořadatelé tohoto závodu jsou povinni tyto osobní údaje uložit podle předepsaného hygienického konceptu a
podle  evropských předpisů o ochraně fyzických osob v  souvislosti  se zpracováním osobních údajů  a v
případě, že se nezjistí žádná nákaza, tyto údaje zlikvidují 17. listopadu 2020.
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