
Podmínky zpracování osobních údajů 
Pionýři do vesmíru 

Úvod 
Projekt Pionýři do vesmíru („projekt“) shromažďuje některé osobní údaje osoby, která se projektu 
účastní („účastník“). Dále shromažďuje údaje o vzdálenosti, kterou účastník za jím určené období 
vlastní fyzickou silou nachodil, najezdil či jí jinak dosáhl. Shromažďování těchto údajů je dobrovolné a 
probíhá za účelem dosažení pomyslných cílů ve vesmíru pomocí pomyslné rakety („milníky“) pomocí 
formulářů na platformě Google Forms. Všechny údaje jsou uchovávány na serverech společnosti 
Google LLC v rámci poskytované služby Google Workspace, jež na základě „Standardní smluvní 
doložky EU pro službu Google Workspace“ a dodatku smlouvy o používání služby Google Workspace 
„Dodatek o zpracování dat ke smlouvě o používání služby Google Workspace nebo doplňkové služby“ 
přijatého 11. 8. 2020 splňují veškeré zákony o ukládání a ochraně osobních údajů včetně umístění 
serverů s ukládanými údaji v rámci hranic EU. 

Projekt probíhá v termínu 14. 4. – 30. 7. 2021. Do jednoho roku po ukončení projektu budou veškerá 
nasbíraná data anonymizována a archivována za účelem možného zpracování přehledů a statistik 
účasti na projektu. 

Správcem osobních a dalších sbíraných údajů je Pionýr, z. s. (IČ: 00499161) se sídlem Senovážné 
náměstí 977/24, 116 47, Praha 1, kontaktní e-mail: pionyr@pionyr.cz, telefon: +420 777 248 720 
(„správce“). Údaje nejsou poskytovány žádné jiné osobě nebo společnosti. 

Do projektu je možné zapojení skupiny účastníků („posádka“). V takovém případě nejsou 
shromažďovány žádné osobní údaje jednotlivých členů posádky kromě jejího skupinou zvoleného 
vedoucího. 

Projektu se může zúčastnit jakákoliv osoba nebo skupina osob (posádka) bez ohledu na členství ve 
spolku Pionýr, z. s.  

Shromažďované údaje 
Registrace 
Pro registraci účastníka do projektu správce shromažďuje následující údaje účastníka: jméno nebo 
přezdívka, e-mailová adresa. 

Pro registraci posádky do projektu správce shromažďuje následující údaje posádky: název posádky, 
jméno a příjmení vedoucího, zkrácený název krajské organizace Pionýra (pobočného spolku, pod 
kterým je posádka registrována na základě organizační struktury spolku Pionýr, z. s. – tento údaj je 
nepovinný), e-mailová adresa vedoucího, počet členů posádky. 

Shromažďované e-mailové adresy slouží pouze k těmto účelům: 

• zasílání potvrzení registrace do projektu s informacemi o projektu a postupu pro odevzdání 
sečtených vzdáleností, 

• zasílání potvrzení o změně údajů posádky, pokud k tomu dojde, 
• zasílání různých komunikací týkajících se průběhu projektu. 

Následující shromažďované údaje jsou využívány za účelem statistik a žebříčků na webu v sekci 
„Statistiky a žebříčky“: jméno nebo přezdívka účastníka, název posádky, datum registrace, celková 



vzdálenost posádky nebo účastníka, typ účasti (účastník nebo skupina), počet členů posádky. Web 
zobrazuje v tabulkových statistikách pouze posledních deset registrovaných, posledních deset 
odevzdaných vzdáleností, prvních deset posádek na základě celkové vzdálenosti, prvních deset 
účastníků na základě celkové vzdálenosti. 

Odevzdání sečtené vzdálenosti účastníka nebo posádky 
Pro odevzdání sečtené vzdálenosti účastníka nebo posádky jsou sbírány následující údaje: druh 
odevzdávané vzdálenosti (kilometry nebo kroky), celková sečtená vzdálenost účastníka nebo posádky 
za poslední neodevzdané období. 

Posádka má možnost údaje o sobě průběžně měnit, zejména vzhledem k možnému častému 
navyšování počtu členů posádky. 

Návštěva webu 
Při návštěvě webu nejsou evidovány žádné osobní údaje. Jsou shromažďovány pouze anonymní 
údaje o návštěvě webu. Záměrem těchto údajů je jejich statistické zpracování službou Google 
Analytics za účelem zjišťování návštěvnosti webu. 

Všechna data jsou mezi prohlížečem návštěvníka webu nebo jakéhokoliv formuláře s tímto webem 
spojené a servery, na kterých je provozován web či formuláře a osobní údaje, důkladně zabezpečeny 
pomocí platných bezpečnostních certifikátů (SSL). Tuto skutečnost je možné ověřit při procházení 
uvedených míst kliknutím na ikonu zámku vedle internetové adresy URL v adresním řádku prohlížeče. 

Práva účastníka projektu 
• právo na informace o zpracování osobních údajů 
• právo na přístup ke zpracovávaným údajům a získání jejich kopie 
• právo na opravu zpracovávaných údajů 
• právo na výmaz zpracovávaných údajů 
• právo na omezení zpracovávaných osobních údajů 
• právo na přenesení zpracovávaných údajů 
• právo vznést námitku proti zpracovávaným údajům 
• právo podat stížnost 

Uplatněním některých výše uvedených práv může dojít k zamezení zapojení do projektu vzhledem 
k potřebě zpracování údajů pro zajištění funkčnosti webu a jeho dílčích součástí. 

Pokud se tyto podmínky od vydání posledního znění změní, budou účastníci řádně informováni. 
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