
SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLKU KOMEC, Z. S. 

a 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

Dokončením registrace se zákazník stává členem sportovního klubu Komec, z. s., nevznikají mu tím 
žádné práva a povinnosti vyplývající ze stanov spolku.  

  

K nahlédnutí: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=937296&typ=UPLNY 

  

 
1.     Definice pojmů 

Uvedené pojmy mají následující význam: 

Správcem je zapsaný spolek Komec, z. s., IČ: 05178509, sídlem: Čápkova 38/35, Brno 60200. 

Subjektem údajů je každý návštěvník sportovního centra. 

Smlouvou je jakákoliv smlouva uzavřená mezi správcem a subjektem údajů, zejména smlouva o poskytování 
služeb (zaplacení vstupenky a vstup na sportoviště, jiný pronájem sportoviště, služby osobního trenéra, aj.), a to 
buďto vstupem subjektu údajů do prostor sportovního centra správce nebo v písemné podobě (listinné či 
elektronické). 

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů; 

Osobními údaji jsou informace o subjektu údajů sdělené správci (jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní 
kontakt) v souvislosti se smlouvou a poskytováním služeb subjektu údajů (např. údaje vyplněné do listin a formulářů 
písemně nebo elektronicky), jakož i údaje získané prostřednictvím kamerového systému se záznamem v 
provozovně správce. 

  

 
2.     Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pro účely splnění smlouvy, plnění zákonných povinností 
vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a 
povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 
údajů, pro ochranu majetku subjektu údajů a správce a pro účely přímého marketingu, a to vždy v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění účelu. 

  

 
3.     Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména správce a zaměstnanci 
správce) pověření zpracováním osobních údajů a orgány veřejné moci na základě zákona. 

Správce neposkytuje osobní údaje žádným třetím stranám. 



4.     Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou správcem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány nejdéle po dobu nezbytnou, a 
to vzhledem k účelům pro které jsou jednotlivé osobní údaje zpracovávány tj.  

a)     do odvolání subjektu údajů 

b)     po dobu plnění smlouvy 

c)      pro splnění právních předpisů jimiž je správce vázán 

  

 
5.     Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na odvolání souhlasu, přístup k souhlasům, 
opravu osobních údajů, vznést námitku, a to emailem na: info@komec.cz 

  

 
6.     Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje 

Subjekt údajů bere na vědomí, že služby poskytované správcem mohou být v důsledku neudělení souhlasu 
přiměřeně omezeny.  

  

 

 
Dokončením registrace dává subjekt údajů souhlas správci se zpracováním svých osobních a 

kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní 
údaje, které zákazník uvede, slouží výhradně pro potřebu registrace klubu a nebudou poskytnuty jiným 

subjektům. 
 


