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I. Registrace na akci 
Každý účastník je povinen se registrovat na akci prostřednictvím vyplnění 
přihlašovacího formuláře dostupného na internetových stránkách pořada-
tele www.skutecnestesti.cz. 
Každý z účastníků akce se může účastnit akce sám, či společně s dalšími 
osobami. Podmínkou účasti dalších osob je vždy vyplnění jejich identifi kač-
ních údajů v registračním formuláři na akci. 
Podmínkou registrace na akci je, že účastník je osobou zletilou a/nebo se 
akce zúčastní v doprovodu svého zákonného zástupce. 
Účastník akce svojí registrací a osobní účastí na akci potvrzuje následující 
níže uvedené podmínky účasti na akci. 

II. Podmínky účasti na akci 
Účast na akci je bezúplatná a bude umožněna toliko osobám zaregistro-
vaným na akci a splňujícím veškeré podmínky uvedené v bodě I. Pořadatel 
akce, případně osoba jím pověřená, účastníkům poskytne veškeré nástroje 
a náčiní potřebné pro zajištění výsadby sazenic (dále také jako „pomůc-
ky“). Každý z účastníků je povinen pořadateli vrátit svěřené pomůcky po 
skončení akce, přičemž příslušný účastník odpovídá pořadateli za ztrátu, 
zničení či poškození pomůcek poté co byly tyto svěřeny do správy konkrét-
ního účastníka akce.
Každý z účastníků je povinen si na své náklady zajistit vhodné oblečení 
a obuv pro účast na akci. 
Účastník akce se na vyzvání pořadatele či jím pověřené osoby zavazuje 
před akcí absolvovat veškerá školení či instruktáže organizované pořada-
telem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce a instruktáže nutné pro 
následnou výsadbu sazenic stromů.
Účastník prohlašuje, že pořadatel vůči jeho osobě neučinil žádné garan-
ce, pokud jde o vhodnost, podmínky či bezpečnost akce pro jeho osobu. 
Účastník prohlašuje, že si je plně vědom a souhlasí s tím, že se akce účast-
ní na vlastní odpovědnost a je srozuměn s riziky, kterým se v souvislosti 
s účastí na akci vystavuje. Potvrzuje tímto, že si je vědom toho, že účast na 
akci může zahrnovat rizika spočívající v nebezpečí vzniku škody nebo újmy 
na zdraví.
Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav mu umožňuje bez újmy na 
zdraví se účastnit akce. Prohlašuje dále, že netrpí žádnou nemocí ani zdra-
votním omezením, které by mohlo ohrozit či omezit jeho schopnosti v prů-
běhu jeho účasti na akci. Účastník konstatuje, že si je plně vědom povahy, 
rozsahu a vážnosti rizik souvisejících s účastí na akci, přičemž po náležitém 
zvážení těchto rizik dobrovolně a svobodně tato rizika přijímá. Současně 

se zavazuje, že v průběhu akce se bude řídit všemi pokyny osob, které po-
řadatel určí k organizování akce. Nerespektování pokynů pořadatele či jím 
určených osob pak může být důvodem pro vyloučení účastníka z akce. 
Účastník si je vědom skutečnosti, že akce se nesmí účastnit osoby pod 
vlivem omamných nebo psychotropních látek. Účastník prohlašuje, že se 
akce nezúčastní pod vlivem omamných nebo psychotropních látek včetně 
léků se stejnými nebo podobnými účinky a že tyto nebude ani v průběhu 
akce požívat. Užívání těchto zakázaných látek pak může být důvodem pro 
vyloučení účastníka z akce. 
Účastník akce se zavazuje řídit všemi pokyny pořadatele a jiných osob, kte-
ré na průběhu akce s pořadatelem spolupracují.
Účastník si je vědom toho, že program akce a případné změny či její zru-
šení jsou plně v kompetenci pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn 
vyloučit kteréhokoliv účastníka akce z další jeho účasti na akci, a to i bez 
uvedení důvodu. Účastník bere na vědomí, že v případě zrušení akce bude 
informován předem, a to na elektronický kontakt uvedený v registraci.
Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že pořadatel akce nebo jím 
určené osoby k organizování akce, neodpovídají účastníkům za újmu spo-
jenou s účastí na akci, případně spojenou s jejím zrušením v důsledku vlád-
ních či jiných opatření přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření epidemie 
koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) na území České republiky, a to jak za 
újmu na jmění, tak nemajetkovou újmu, ledaže se jedná o újmu způsobe-
nou na přirozených právech účastníka, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
Účastník akce se tímto v maximálním rozsahu přípustném příslušnými 
právním předpisy vzdává nároku na náhradu újmy (majetkové újmy jakož 
i nemajetkové újmy) způsobené účastníkovi při účasti na akci, zrušení akce 
nebo v přímé souvislosti s těmito skutečnostmi.
Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a ma-
jetku (jmění) svém nebo jiných osob při naplnění podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
pro vznik odpovědnosti k náhradě této újmy ze strany účastníka, a to ze-
jména v souvislosti se svou účastí na akci, případně nedodržením těchto 
podmínek účasti na akci. Veškerou újmu způsobenou pořadateli, jim pově-
řeným osobám, či dalším účastníkům akce, za kterou bude příslušný účast-
ník akce odpovídat v souladu s tímto článkem, je účastník povinen uhradit 
v plné výši na vlastní náklady.
Účastník si je vědom toho, že pořadatel nezajišťuje žádné pojištění, ať již 
pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti, pojištění proti ztrátě či poškození 
majetku, či jakékoli jiné pojištění proti újmě, ke které by mohlo dojít v sou-
vislosti s účastí účastníka na akci.

Název akce: Sázení stromů s BAUHAUSem (dále také jako „akce“). Předmětem akce je výsadba sazenic stromů v místě konání ze strany 
účastníků akce za účelem podpory komunitní výsadby stromů v regionech České republiky s cílem zlepšení kvality ovzduší a životního pro-
středí, zmírnění klimatických změn a podpory revitalizace českých lesů.

Pořadatel: BAUHAUS k.s., sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, IČ: 494 35 388 (dále také jako „pořadatel“)

Místo konání: Lesy v okolí měst Brna, Českých Budějovic, Liberce, Plzně a Prahy

Datum konání: říjen 2021
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Účastník akce se zavazuje v plném rozsahu dodržovat případná vládní či 
jiná opatření přijatá s cílem zabránit dalšímu šíření epidemie koronavi-
ru SARS-CoV-2 (COVID-19) na území České republiky, regulující podmínky 
účasti a průběhu akce, budou-li zde taková opatření v platnosti v době ko-
nání akce, umožnit pořadateli kontrolu dodržování těchto opatření (např. 
kontrolu dokladů o bezinfekčnosti) bude-li to příslušnými vládními či jiný-
mi opatřeními přijatými v této souvislosti vyžadováno a zavazuje se nahra-
dit pořadateli případnou veškerou újmu způsobenou mu v této souvislosti, 
zejména avšak nikoliv výlučně případné sankce uložené pořadateli ze stra-
ny orgánů státní správy v důsledku nedodržení vládních či jiných opatření 
ze strany konkrétního účastníka akce. Účastníci svou účastí na akci stvrzují, 
že naplňují veškeré podmínky stanovené příslušnými vládními či jinými 
opatřeními přijatými s cílem zabránit dalšímu šíření epidemie koronaviru 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na území České republiky platnými a účinnými v do- 
bě trvání akce. Nebude-li některý z účastníků splňovat příslušné podmínky 
pro účast na akci, nebude mu účast povolena.  
Nebude-li konáni akce možné s ohledem na vládní či jiná opatření přijatá s cí- 
lem zabránit dalšímu šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) 
na území České republiky, vyhrazuje si pořadatel právo akci bez dalšího 
zrušit a o této skutečnosti informovat účastníky prostřednictvím svých in-
ternetových stránek www.skutecnestesti.cz.
Účastník si je vědom, že pořadatel může pořizovat filmové, fotografické či 
jiné záznamy účasti na akci a může provádět související činnosti pro účely 
reklamy či propagace a/nebo pro vnitřní potřeby pořadatele. 

III. Ochrana osobních údajů 
Účastník dále bere na vědomí, že Pořadatel ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruše-
ní směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje účastníka (dále jen „osobní 
údaje“):

– jméno a příjmení
– e-mailová adresa

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace účastníka na 
akci a zaslání informací souvisejících s akcí, a to na základě oprávněných 
zájmů Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání 
akce a dále po dobu 1 roku, případně v nutném rozsahu po dobu stanove-
nou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovává Pořadatel jakožto správce. Osobní údaje však 
pro něj mohou zpracovávat i k tomu pověření zpracovatelé – zejména ex-
terní subjekty participující na pořádání akce či subjekty pořizující fotogra-
fie z akce. Seznam zpracovatelů předloží Pořadatel na vyžádání účastníka.

Účastník bere na vědomí, že podle nařízení má právo:
– na přístup k osobním údajům – tj. požadovat po pořadateli informace 

týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, katego-
rie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů) a přís- 
tup k těmto údajům,

– na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – tj. žá-
dat správce údajů o opravu či doplnění spravovaných osobních údajů 
účastníka,

– na výmaz – tj. požadovat po správci výmaz osobních údajů pokud (i) 
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
nebo jinak zpracovány, nebo (ii) zpracování osobních údajů je proti-
právní, nebo (iii) účastník vznese námitku proti zpracování osobních 
údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování 
osobních údajů, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splně-
ní právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského 
státu, nebo (v) je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním 
osobních údajů. 

– vznést námitku – tj. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
které je prováděno na základě oprávněného zájmu správce. Při vzne-
sení takové námitky správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních 
údajů účastníka převažuje nad oprávněným zájmem správce, pro který 
jsou osobní údaje ze strany správce zpracovávány. V případě, že správ-
ce dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů účastníka 
převažuje, přestane osobní údaje uchazeče pro tento účel zpracovávat. 

– omezení zpracování osobních údajů – tj. požádat správce o znepří-
stupnění, dočasné odstranění či uchování osobních údajů anebo prove-
dení jiných úkonů zpracování nezbytných pro řádný výkon uplatněného 
práva účastníka. 

– na přenositelnost údajů – tj. oprávnění žádat správce o předání osob-
ních údajů zpracovávaných správcem na základě těchto podmínek 
jinému správci, pokud ke zpracování dochází na základě uděleného 
souhlasu,

– podat stížnost – účastník je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností 
nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na do-
zorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 
Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz 


